KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dom weselny „IZA”
ul. Poznańska 8d, 97-425 Zelów
adres email: domweselny@cechmar.pl
telefon: 603809283
2. Celem zbierania i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z
umowy o organizację wskazanego w umowie przyjęcia okolicznościowego.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b RODO. Podanie
wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja
umowy stanie się niemożliwa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania
umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń mogących z niej wyniknąć.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim w razie konieczności w
niezbędnym zakresie w celu prawidłowego i należytego wykonania usługi czy realizacji umowy (np.
księgowości lub obsłudze prawnej). Ponadto odbiorcami danych będą instytucje do tego upoważnione z
mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne,
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
Informację otrzymałam/otrzymałem:
…...................................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis)

