Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku mówiącego o ochronie 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 "RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych
osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja
2018 r.
Niniejszym informujemy iż jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych. Nasze dane
identyfikacyjne to OPTICAR Krzysztof Górecki, Zielonki Wieś ul. Warszawska 301, 05-082 Stare Babice.
W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail:
biuro@opticar.pl
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie konieczność wykonania zawartej
umowy, podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) lub na podstawie udzielonej wcześniej
Twojej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Udzielenie zgody jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne do otrzymywania informacji handlowych oraz
dalszej współpracy z OPTICAR Krzysztof Górecki.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, jego pracowników (w zakresie niezbędnym
do wykonania usługi) oraz podmioty z nim współpracujące na podstawie umowy powierzenia. Ponadto
Twoje dane będą mogły być przekazane do podmiotów uprawnionych do ich otrzymywania na podstawie
przepisów prawa w szczególności: Policji, prokuraturze.
Twoje Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy lub
przekazanego Twojego zlecenia. Po upływie tego czasu, Twoje Dane Osobowe będą przechowywane w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo do wglądu do Twoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
b) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO ("prawo do bycia zapomnianym");
c) prawo do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
d) prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich
Danych Osobowych;
e) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych
Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych
Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim;

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Twojej zgody na przetwarzanie Danych
Osobowych. Cofnięcie zgody zaczyna swój bieg od jej wyrażenia i nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich
Danych Osobowych od momentu wyrażenia zgodny do jej cofnięcia.
Podanie przez Ciebie Administratorowi Danych Osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak gdy
przesłanką przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa, podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe.
Masz prawo wnieść w skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

