KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie 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 („RODO”).

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BAILANDO Katarzyna Pendziałek z siedzibą
ul. Pionierów 7/12, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749 207 92 28, REGON 362635927.
Kontakt: Katarzyna Pendziałek, tel. +48 509 162 818, agencjabailando@gmail.com
2. W naszej bazie danych zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko Zamawiającego oraz Solenizanta – w celach rezerwacji terminu przyjęcia,
przeprowadzenia zabaw oraz do wystawienia faktury.
b) adres zamieszkania lub adres firmy – do wystawienia faktury;
c) numer telefonu oraz adres e-mail – dane służące do kontaktu w sprawie informowania klienta
o szczegółach przyjęcia oraz ewentualnych zmianach.
3. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich
przetwarzania są następujące:
Cel – wykonanie oferty firmy BAILANDO Katarzyna Pendziałek - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b)
RODO - niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest klient;
Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w
celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby
której dane dotyczą.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez
nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu
dostosowanym do danej podstawy,
zgodnie z opisem powyżej.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
1) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
2) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz
w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem,
np. podatkowe,
3) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora –
do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

4. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem
podmiotów współpracujących z firmą BAILANDO Katarzyna Pendziałek, np. biurem rachunkowym,
w którym prowadzona jest dokumentacja firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych
współpracującym z firmą BAILANDO Katarzyna Pendziałek podmiotom ograniczona jest do
wymaganego minimum.
5. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
- prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa
do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na wskazany
w pkt. 1 dane adresowe.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej i akceptuję zapisy w niej zawarte

………………………………………………………………
(podpis Zamawiającego)

