RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to,
abyście wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej
przedstawiamy następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech S. Wocław prowadzący
działalność pod nazwą Wojciech Sebastian Wocław WSW, ul. Leśna 14, 42-693 Potępa, NIP
645-230-56-17.
2. Na chwilę obecną nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• odpowiedzi na przesłane zapytania,
• realizacji usług,
• ewentualnie w celu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz księgowosprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (np. w celach podatkowych).
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne i Pani/Pana dane przetwarzane są przez
nas na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, którą może Pani/Pan w każdym czasie
wycofać.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie przez Panią/
Pana podanym, a niezbędnym do realizacji celu opisanego w punkcie 3.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do
należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody
oraz do czasu upływu terminu realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i
archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• Żądania od nas dostępu do danych osobowych oraz ich skorygowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych;
• Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

