
 

 

 
 

Informacja dla osoby udostępniającej dane w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez 
administratora 

Wypełniając obowiązek wynikający 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 – dalej: RODO, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest: 

firma Grzegorz Kotwicki z siedziba w Łobzie, przy ul. Magazynowa 1. Z administratorem danych można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@mlyntarnowo.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 508 33 66 73 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator nie jest zobligowany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.   

Cele i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku ze świadczonymi przez niego usługami na 

państwa rzecz w sytuacji, gdy ich świadczenie wiąże się z zawarciem imiennych umów, rezerwacji, odbioru imiennych 

dowodów ich wykonania oraz zapłaty. Podstawę prawną dla tego rodzaju czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Ponadto administrator przetwarza wizerunek osób korzystających z jego usług, co wynika z faktu zainstalowania na 

jego obiektach systemu monitoringu wizyjnego. Celem funkcjonowania przedmiotowego systemu, jest zapewnienie 

bezpieczeństwa osób korzystających z usług administratora, jak i jego pracowników oraz mienia. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku stanowią zapisy zawarte w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Odbiorcy danych osobowych. 

Administrator nie udostępnia oraz nie powierza przetwarzania Państwa danych osobowych odbiorcom zewnętrznym, 

a jedynymi podmiotami mogącymi mieć do nich dostęp, są instytucje administracji publicznej sprawujące nadzór 

i kontrolę nad działalnością administratora, pod warunkiem, że prawo dostępu do danych i ich przetwarzania przez te 

podmioty wynika z właściwych przepisów prawa.  

Okres przechowywania danych. 

Podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to okres wynika 

z ustawy o rachunkowości, w myśl których przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania wszelkich 

dokumentów, również takich, które zawierają dane osobowe, mogących mieć znaczenie dowodowe dla potrzeb 

określenia wysokości zobowiązań podatkowych wynikających z przedmiotu prowadzonej działalności. Przedmiotowy 

okres może zostać automatycznie przedłużony o czas niezbędny dla zamknięcia wzajemnych zobowiązań finansowych, 

jeżeli takie będą istniały. W odniesieniu do danych zgromadzonych przez system .monitoringu wizyjnego, dane 

w postaci Państwa wizerunku będą przetwarzane przez okres 7 dni  

Sposób przetwarzania danych osobowych 

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane  oraz nie będą przedmiotem 

przekazywania do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.    

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych.  

Podanie przez Państwa danych i ich przetwarzanie przez administratora jest wymogiem niezbędnym dla możliwości 

świadczenia usług na państwa rzecz.  
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