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Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właścicielka firmy mySAM, Pani
Anna Zabrzeska, z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Żbika 34;

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania,  żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane
niezgodnie  z  wymogami  prawnymi.  
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3. Dane  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i  wykonywania  umowy  zawartej  
z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
handlowym  oraz  wykonania  nakładanych  na  Administratora  obowiązków
prawnych;

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może skutkować niemożnością
zawarcia umowy lub korzystania z innych usług wymagających podanie danych.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych:
a. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a* jest wyrażona zgoda na ich przetwarzanie,
b. zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  b* w  zakresie  niezbędnym do  zawarcia  i

wykonania umowy, 
c. zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c* w  zakresie  niezbędnym  wykonania

nakładanych  
na Administratora obowiązków prawnych,

d. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f* w zakresie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora  polegającego  na  zapewnieniu  niezbędnych  rozliczeń  w
związku z zawartą umową;

6. W  zakresie,  w  jakim  dane  przetwarzane  są  na  podstawie  Pani/Pana  odrębnej
zgody,  przysługuje  Pani/  Panu  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym momencie.
Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego  dokonano  przed  
jej cofnięciem;

7. Odbiorcami  danych  osobowych  będą:  banki,  operatorzy  płatności,  podmioty
wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym
hostingu;

8. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  świadczenia  usługi  oraz  czas
konieczny  
do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z innych przepisów 
np. podatkowych;

9. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
jeżeli  Administrator  przetwarza  dane  osobowe:  1.  na  potrzeby  marketingu
bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; 2. na podstawie innych
prawnie  uzasadnionych  interesów  Administratora;  taki  sprzeciw  wymaga
uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

*rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. 


