
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

Szanowni Paostwo, 
 
informujemy, że Admar Galicja Małgorzata Tuszyoska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 8, 
81-368  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarza informacje w zakresie 
niezbędnym i w prawnie uzasadnionym interesie firmy. Wśród tych informacji mogą pojawid się 
dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 
(dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności  
z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, 
której dane dotyczą należy przede wszystkim podad informacje dotyczące przetwarzania jej danych 
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
 
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami. 
 
Z poważaniem, 
Admar Galicja 
Małgorzata Tuszyoska 
 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 
1. Administrator. 
Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Admar Galicja Małgorzata 
Tuszyoska z siedzibą w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 8, 81-368 
 
2. Dane kontaktowe. 
Jako Administratora nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktowad się na adres e-mail: 
sekretariat@admargalicja.com.pl, lub pisemnie na adres: Admar Galicja ul. Pułaskiego 8 p.512, 81-
368 Gdynia z dopiskiem "Dane osobowe" 
 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa Prawna przetwarzania. 
przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej 
znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych 
 
 

Twoje dane mogą byd przetwarzane w celu: Podstawa Przetwarzania: 

Zawarcia i wykonania umowy oraz świadczeo 
usługi zgodnie z umową, 

Niezbędnośd przetwarzania danych do zawarcia 
i wykonywania umowy, 
 

Dla celów marketingowych administratora, w 
tym profilowania dla celów marketingowych, 
 

Udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach 
(np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także 
uzasadniony interes administratora, 
 



 

Dla celów marketingowych, w tym celów 
analitycznych i profilowania osób trzecich w tym 
partnerów Administratora 
 

Zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane 
osobowe nie są przetwarzane w tym celu 

W celu dochodzenia roszczeo związanych z 
zawartą z Panią/Panem umową/świadczonymi 
usługami. 

Niezbędnośd przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora; 
uzasadnionym interesem Administratora jest 
możliwośd dochodzenia przez niego roszczeo. 
 

 
Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, 
których dane dotyczą. 
 
4. Okres przez który dane będą przechowywane. 

 Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeo z tytułu 
umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania 
dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

 

 Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes 
Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłosisz 
sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

 

 Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do 
momentu jej wycofania. 

 
5. Odbiorcy danych. 

 Twoje dane osobowe mogą byd udostępniane osobom trzecim w celach, o których mowa 
jest powyżej/ w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele 
marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. 

 

 Ponadto dane mogą byd przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji 
należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. 

 
6. Prawa osoby, której dane dotyczą. 

 
 Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieśd sprzeciw 
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
profilowania i w celach analitycznych. 

 

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz 
prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ 
świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do 



 

przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesład te dane innemu administratorowi danych. 

 

 Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych. 

 

 Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej 
podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – 
bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług. 

 

 Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 
 
 


