
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (zwanego dalej „RODO”), informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest:Marcin Remplewicz, prowadzący działalnośd 

gospodarczą pod firmą:Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz z siedzibą w Poznaniu. 

2. Dane kontaktowe: ul. Katowicka 77 a/106, 61-131Poznao, e-mail: rodo@kitewyjazdy.pl 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Marcina Remplewicza, prowadzącego działalnośd 

gospodarczą pod firmą: Kitewyjazdy.pl Marcin Remplewicz: 

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu: 

a)  podjęcia działao przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub 

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)  w 

celu: 

a) marketingu produktów Administratora, 

b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeo, 

c) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz akcji promocyjno-marketingowych,  

3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych) w celu: 

a) marketingu bezpośredniego produktów Administratora, który może byd realizowany 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeo 

koocowych 

Podanie danych osobowych wymaganych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem 

ustawowym, jednak bez podania danych osobowych wymaganych przy zawarciu umowy nie 

moglibyśmy spełnid świadczeo określonych umowy, a zatem podanie danych jest niezbędne 

dla zawarcia umowy. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych. 

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania 

umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: 

a) obsługi umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu (np. reklamacje lub roszczenia 

wynikające z umowy), 

b) ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeo przysługujących 

Administratorowi, 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikających np. z przepisów 

podatkowych lub rachunkowych). 



2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów Administratora na 

podstawie uzasadnione interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia 

sprzeciwu przez osobę, której dane są przetwarzane. 

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu 

jej odwołania.  

 

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane. Osoba, której dotyczą dane osobowe 

ma prawo do:  

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane, 

2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

3. przenoszenia danych, tj. do przesłania danych innemu administratorowi i otrzymania 

danych dostarczonych przez innego administratora, 

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośd z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

 

Kategorie odbiorców danych.  

Dane osobowe mogą byd udostępnianie do upoważnionych podmiotów na podstawie 

przepisów prawa oraz do: partnerów handlowych, podmiotów świadczących usługi 

pocztowe, przewozowe, windykacyjne, doradcze, usługi techniczne. 

 

 


