
Ogólna klauzula informacyjna 

Administratora danych osobowych 

W związku z nowymi regulacjami z zakresu danych osobowych prosimy o zapoznanie się z ogólnymi 
klauzulami informacyjnymi administratora danych osobowych. 
 
 
Ogólna klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016r. 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 zwanym RODO - informujemy, że: 
 
I.    Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Pawlukowicz zamieszkała przy ul. 
Cedrowa 1/1, 70-776 Szczecin. 
 
II.    Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
 
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w poniżej wskazanych celach: 
 
1)    zarządzenie dostępnością materiałów znajdujących się na stronie internetowej nuty.religijne.org 
na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
2)    w celach analitycznych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 
3)    w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 
4)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 
naszego prawnie uzasadnionego interesu  (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 
 
 
III.    Prawo do sprzeciwu 
1.    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że 
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 



2.    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - 
zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu. 
 
IV.    Okres przechowywania danych 
1.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia. 
Nadto dane te będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń 
publicznoprawnych związanych z działalnością Administratora. 
2.    Dane przetwarzane w celu przesyłania ofert produktów ubezpieczeniowych na podstawie 
Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich 
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 
 
V.    Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora. 
 
VI.    Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a)   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b)   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c)   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e)   prawo do przenoszenia danych; 
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
VII.           Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, acz niezbędne do funkcjonowania w naszym serwisie 
internetowym. 
 
 
 

Podpis Administratora:   

Dorota Pawlukowicz 
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