
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i 14 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. b RODO na Twoje żądanie w związku z oferowaniem 
Administratorowi towarów bądź usług lub zakupem przez Administratora oferowanych przez 
Ciebie towarów lub usług; 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ponieważ musi wypełnić prawem przewidziane 
publicznoprawne obowiązki ciążące na Administratorze, wystawić fakturę i odprowadzić 
zobowiązania publicznoprawne, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, aby nawiązać z Tobą kontakt w związku z oferowanymi 
przez Ciebie towarami lub usługami lub aby utrzymywać z Tobą kontakt  
 

[Odbiorcy danych]  

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 
usługi: księgowe, hostingowe, doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, pocztowe. 

 [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 przez czas realizacji 
usługi bądź sprzedaży produktów po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub 
cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później - maksymalnie przez okres 6 lat 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa między Tobą a Administratorem się wygasła 
bądź rozwiązała się. 

[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 przez Ciebie niezbędnych, wymaganych przy 
dokonywaniu przez Ciebie zakupu oferowanej przez Administratora usługi bądź produktu, danych jest 
konieczne do zawarcia umowy, tj. Administrator nie będzie mógł dokonać sprzedaży na Twoje żądanie 
oferowanej usługi bądź produktu.  

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]  

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

Administrator może pozyskiwać Twoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres 
siedziby, NIP, REGON, nr telefonu, e-mail, miejsca prowadzenia działalności z innego źródła, którym 
są strona www.ceidg.gov.pl, inne publicznie dostępne serwisy internetowe, na których zostały 
umieszczone informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. 

 


