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Kozy 20.03.2018r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest :                                             Paulinka sp. j. M.K.T.R. Handzlik 

z siedzibą:                                        43-340 Kozy ul. Dworcowa 11 

 

Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych:                     

Oraz udostępnia jego dane : 

Imię i Nazwisko IOD :                                                                         Radosław Handzlik 

Adres  e-mail:                                                                                        rodo@paulinka.pl 

Telefon:                                                                                                   33 8110037 

 

Pana/i dane będą przetwarzane w celu : 

 przeprowadzania procesu rekrutacji 

 rejestracji punktów programu lojalnościowego OKEYClub® 

 wystawiania faktur VAT 

 monitoringu placówek handlowych 

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest :  

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną/ 
realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług, prawa pracy/ 
             
        

Informacja o przekazywaniu danych innym podmiotom:  
Pana/i dane                                          nie są przekazywane innym podmiotom nie 
                                      wymienionym w przepisach prawa.                                  

 

Tymi podmiotami są :                         ……………………………………………………………………………………………………… 

                        …………………………………………………………………………………………………….. 
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Pana/i Dane                                     są przechowywane przez :  Paulinka sp. j. M.K.T.R. Handzlik 

 

Ma Pan/i prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 przenoszenia danych 

 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podane przez Pana/Panią dane są:                             wymogiem ustawy: o podatku od towarów i usług 
oraz prawo pracy] 
Pobrane dobrowolnie w związku z przystąpieniem 
do programu OKEYClub® 

 
Pana/Pani dane :                                                             nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi po-

dejmowania decyzji  i  profilowaniu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

* wybrać właściwe 

** jeżeli wybrano, że dane będą przekazywane podmiotom trzecim 

 


