
Klauzula informacyjna – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

W związku z tym, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 zdnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Ryduchowski prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą: 

Elaster Automatyka Andrzej Ryduchowski, ul. Średnia 36, 86-050 Solec Kujawski,   zwany   dalej   

Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu  wykonania umowy o świadczenie usług 

związanych z działalnością firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza: firmą świadczacą na 

rzecz Administratora usługi księgowe i ubezpieczeniowe, osobami trzecimi przy pomocy których  

Andrzej Ryduchowski będzie realizował umowę. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych i doradczych i jej 

realizacji. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie powyższej umowy i jej realizacja. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25.05.2018 r. będzie Prezes Urządu Ochrony 

Danych Osobowych, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług 

prawnych, a po jej rozwiązaniu przez okres konieczny dla dochodzenia ewentaulnych roszczeń, a w 

przypadku złożenia sprzeciwu – do momentu złożenia sprzeciwu. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Andrzeja 

Ryduchowskiego prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Elaster Automatyka Andrzej 

Ryduchowski, ul. Średnia 36, 86-050 Solec Kujawski. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

Solec Kujawski, dnia……………………….. 2019 r. …………………………………………… 


