
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO 
– informuję, że: 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem 
decydującym jak będą one przetwarzane jest Joanna Wójcicka prowadzącą działalność gospodarczą 
pod nazwą ARKANA Joanna Wójcicka z siedzibą w Łodzi, przy ul. prof. Wacława Szuberta 21 91-185, 
NIP 729-191-28-37 (dalej: administrator) 

[Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych]  

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu udzielenia 
odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe Administrator tj. realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. 

[Odbiorcy danych]  

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 
usługi: hostingowe. 

 [Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG]  

Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do państw trze-
cich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności   
do takich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobo-
wych bądź do organizacji międzynarodowych. 

[Czas przetwarzania] Twoje dane osobowe Administrator będzie przetwarzać nie dłużej niż jest to 
konieczne do udzielenia odpowiedzi na kontakt mailowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane do 
czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

[Prawa] Masz prawo do:  

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych jak będą one nieprawidłowe  

lub niekompletne, 
- usunięcia swoich danych jak dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane przez Administratora 
- ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi 

prawidłowość tych danych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja br. jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych adres do korespondencji: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 
 

[Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych]  

Podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do tego, aby Administrator 
mógł odpowiedzieć na kierowane przez Ciebie zapytanie. W przypadku nie podania danych osobowych 
koniecznych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Administrator nie udzieli odpowiedzi. 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]  



Administrator nie podejmuje decyzji na podstawie Twoich danych w sposób zautomatyzowany, również 
nie dokonuje profilowania. 


