
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bistrokas Przemysław 

Włodarczyk 26-600 Radom ul. Tybla 5/1 

2. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych – biuro@bistrokas.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie 

przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych, osoby upoważnione 

do dostępu do danych przez Administratora; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, chyba że przepisy 

prawa stanowią inaczej; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych – korzystając z tego prawa ma 

Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu 

są przetwarzane; 

 prawo do sprostowania swoich danych – korzystając z tego prawa można zgłosić 

do nas konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych 

wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć 

wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania 

prawidłowości przetwarzania danych; w przypadku zasadności wniosku możemy 

dane jedynie przechowywać; 

 prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie 

danych;  

 prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w każdym 

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  Pani/Pana danych, jeżeli są one 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes  lub 

interes publiczny);  

 wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy prawa;   

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego; 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 


