Link w stopce wiadomości:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym www.coalapizamy.pl/

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą
wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich
starań, by przetwarzanie tych danych odbywała się zgodnie z przepisami prawa, a także
poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym
oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
(dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne
informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
1. Kto jest Administratorem
Administratorem Państwa danych osobowych jest Arleta Płuciennik, prowadząca Firmę COALA Arleta Płuciennik, woj. Łódzkie, pow. łódzki wschodni, gm. Brójce, miejsc. Kurowice, ul. Różana, nr 5,
95-006, poczta Brójce. NIP: 7261247625 oraz numer statystyczny w systemie REGON 100607638,
wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności
Gospodarczej.
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych
Administratora bądź pod adresem: coalapizamy@op.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować pod adresem e-mail: coalapizamy@op.pl.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w zakresie
realizowanych umów oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie
obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacja o prawie wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
4. Informacja o prawach podmiotu danych
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
5. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Pani / Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
6. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

