
RODO 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

Niniejszy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i            
nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail i danych firmy przez           
Dominika Krawczyk Studio Projektowe w celu korzystania z strony internetowej          
sposobnagluten.pl na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady         
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z             
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz           
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 
I. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody 
W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.             
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na            
podstawie wyrażenia powyższej zgody przed jej wycofaniem. 
 
II. Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Danych Osobowych, które przetwarzane są na podstawie niniejszej zgody          
jest Dominika Krawczyk Studio Projektowe. 
 
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzamy Pana/Pani dane w związku z korzystaniem z strony internetowej          
sposobnagluten.pl, na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz               
w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej          
potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrony            
przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem firmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit               
f RODO). 
 
IV. Kategorie danych, które będą przetwarzana 
Przetwarzane będą podstawowe dane identyfikacyjne tj. imienia i nazwiska, danych          
adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail i danych firmy. 
 
V. Odbiorcy danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu 
danych tj. biuro księgowe, 
- innym niezależnym odbiorcom, którym udostępnienie danych jest konieczne w związku z            
realizacją zamówień. 
 
VI. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski. 



 
VII. Okres przechowywania danych 
Pana/Pani podstawowe dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody oraz           
w celach archiwizacyjnych do czasu aż nie zgłosi Pan/Pani sprzeciwu względem ich            
przetwarzania. 
 
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz o źródle danych 
Podanie danych jest dobrowolne, a źródłem ich pozyskania jest osoba, której dotyczą. 
 
IX. Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

a) prawo do dostępu do swoich danych oraz ich kopii - osoby fizyczne mają prawo              
dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. 

b) prawo do poprawienia swoich danych – zmiany danych osobowych oraz ich           
aktualizacji można dokonać poprzez zgłoszenie kanałami informacyjnymi       
wskazanymi w pkt 3. 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec           
przetwarzania danych - osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub          
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej         
chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane            
zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec          
przetwarzania jej danych osobowych, gdy:  
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego          
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną           
sytuację, w której się znalazła,  
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są            
profilowane dla tego celu. 

d) prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych - z prawa do usunięcia               
danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do             
celów, dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na             
przetwarzanie danych. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw          
wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z            
prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku            
wynikającego z przepisu prawa. Z kolei, prawo do przenoszenia danych przysługuje           
wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby           
fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób              
automatyczny. 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jeżeli Pan/Pani uważa przetwarzanie             
danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa może Pan/Pani          
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego           
organu nadzorczego. 


