OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą
jakość naszych usług. Chcielibyśmy zatem zapoznać Cię z najważniejszymi informacjami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO).
1. Administratorem Twoich danych jest Firma P.U-H Krzysztof Bieńkowski z siedzibą w
Sulikowie 78-460 Barwice NIP: 673-130-95-31
2. Twoje dane przetwarzane są w związku z realizacją naszych usług, w celu promocji
naszych usług a także umożliwienia nam kontaktów z Tobą;
3. Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących
dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych;
4. Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej
zgody na przetwarzanie Twoich danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem)
5. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są
przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z
uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości
egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków;
6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Organem nadzorczym jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, możesz kontaktować się z nami
poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
gmail: bosmanskizakatekchlopy@gmail.com
8. Polityka prywatności dostępna jest w recepcji obiektu.
Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo
Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

