
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA  KLIENTÓW 
Szanowni Państwo! 
 
Respektując przepisy 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dostosowując się do wymogów wskazanych przepisów, a także zapewniając 
należytą ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, że: 
 
w oparciu o art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – nazywane 
w dalszej części rozporządzeniem oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – nazywanej 
w dalszej części ustawą: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EURONAVI Doradztwo Gospodarcze Maciej Wędkowski, 
35-104 Rzeszów, ul. Potokowa 116 c/8, NIP 813 293 31 41.  

2) Nie powołuje się inspektora ochrony danych, wobec braku takiego obowiązku w oparciu o art. 37 rozporzą-
dzenia.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia niezbędnych informacji, w sprawach związa-
nych z zadaniami realizowanymi przez Administratora, zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest 
stroną, ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy, wykonywania ciążących na Admini-
stratorze obowiązków prawnych, w tym np. dokumentów księgowych, tworzenia analiz, zestawień i statystyk 
na potrzeby wewnętrzne oraz z konieczności przedstawiania tych danych podmiotom, weryfikacji wiarygod-
ności płatniczej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia - oraz zgodnie z treścią udzielonych 
Administratorowi ewentualnych zgód (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia). 

4) Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru 
i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, inne podmioty 
przetwarzające dane w imieniu administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy 
i współpracownicy spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów prze-
twarzania tych danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Mogą zostać udostępnione je-
dynie podmiotom wykazującym tytuł do ich udostępnienia, tj. sądom, organom ścigania, w procesach odzy-
skiwania należnych wierzytelności, organom ubezpieczeniowym i podatkowym, a także innym organom pu-
blicznym wykazującym należycie interes prawny. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celach wskazanych powyżej, a także 
przez okres obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres 
przedawnienia roszczeń, oraz przez czas niezbędny wynikający z odrębnych przepisów dotyczących przecho-
wywania dokumentacji księgowej, rachunkowej, oraz przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia prze-
twarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia prze-
twarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 
rozporządzenia przysługuje także Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  

8) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w zakresie transportu, 
firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, usługi księgowe, usługi służące wykonaniu umowy, usługi 
płatnicze, usługi konsultingowo-doradcze, usługi audytowe, pomoc prawną.  



 

 

9) W sytuacji gdy wymienione podmioty stałyby się również Administratorami Państwa danych osobowych, 
określając własne cele i środki przetwarzania, mają one obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako 
Administrator, w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwa-
rzania. 

10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia oraz ustawy: 

11) Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, kancela-
ria@uodo.gov.pl.  

12) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Konsekwencją niepodania 
danych może być brak możliwości udzielenia pełnej informacji, zawarcia umowy, a także brak możliwości kon-
taktu. 

13) W celu ułatwienia kontaktów możemy poprosić Panią/Pana o przekazanie nam dodatkowych danych osobo-
wych. Możemy prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jasno i konkret-
nie określonym celu. Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to 
nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody. 

14) Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar EOG czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

15) W zakres czynności przetwarzania danych osobowych nie wchodzi zautomatyzowane przetwarzanie danych 
ani ich profilowanie. 

16) Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/Panu praw oraz o sposobach ich realizacji, lub 
w razie jakichkolwiek pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny, osobisty na podany wyżej adres Admini-
stratora lub pod adresem e-mail: ancora@ancora-yachting.pl 
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