Klauzula Informacyjna – Ochrona Danych Osobowych
Firma Handlowo-Usługowa Beatris Beata Myśliwiec
Na podstawie 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 (tzw. “RODO”) Firma Handlowo-Usługowa
Beatris Beata Myśliwiec informuje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Handlowo-Usługowa
Beatris Beata Myśliwiec ul.Droga Męczenników Majdanka 28, 20-319 Lublin (Budynek
Supermarketu Stokrotka) NIP: 9461924764
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w
celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;
uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu
bezpośredniego swoich usług oraz wykonywanie zleconych działań.
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem
ustną lub pisemną umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
dotyczących ustnej umowy zlecenia.
• Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do
celów marketingu bezpośredniego i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
• Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy
zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

• Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom
marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach
przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

