Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi projektowe i ogólnobudowlane Katarzyna Konieczny
z siedzibą w Piasku ( 43-211) przy ul. Sikorskiego 15.
2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy– przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres
wykonywania umowy.
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności
przepisów podatkowych, przepisów rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów
[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałoŜonego przepisami
prawa];
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym
sprzedaŜy wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych
roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia- realizacja uzasadnionego interesu
administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową];
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a)Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli
podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
b)Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, Ŝe
przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osób pozostających pod Państwa władzą
rodzicielską. Mają Państwo równieŜ prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych
osobowych, a takŜe informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
c)Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zaŜądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali
Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają równieŜ Państwo prawo zaŜądać, abyśmy uzupełnili
niekompletne dane osobowe.
d) Prawo do usunięcia danych (zwanego równieŜ „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo
Ŝądać, Ŝebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej
z przesłanek:
 Państwa dane osobowe nie są juŜ niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są
przetwarzane;
 sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych
prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
 musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałoŜonego na nas obowiązku.
MoŜemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3
Rozporządzenia.
e)Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo Ŝądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
 jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;

 jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy
je usunęli, Ŝądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

 jeśli nie potrzebujemy juŜ Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

 jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, moŜemy je
przetwarzać
w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.
f) Prawo do przeniesienia danych
Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upowaŜnić nas do przesłania Państwa danych
oraz innemu administratorowi.
5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyŜej mogą się Państwo z nami
skontaktować na wybrany z poniŜszych sposobów:
 pisemnie na adres: Usługi projektowe i ogólnobudowlane Katarzyna Konieczny z siedzibą w Piasku ( 43-211)
przy ul. Sikorskiego 15.
 mailowo na: projekty@mojedomki.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyŜszych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia Ŝądania, bez zbędnej zwłoki, jednakŜe nie później niŜ w terminie miesiąca od dnia otrzymania
Ŝądania.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uwaŜają Państwo, Ŝe przetwarzanie Państwa
danych osobowych oraz danych osobowych osób pozostających pod Państwa władzą rodzicielską narusza

przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek zawarcia umowy. Brak
wskazania powyŜszych danych uniemoŜliwi nam zawarcie umowy.
Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).

