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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Ewelina Wiśniewska, w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 roku 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informuje, iż: 

1. Administratorem Danych jest Ewelina Wiśniewska prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą Wiśniewska Ewelina Cafe Amsterdam, ul. Lwowska 6B, 

20-128 Lublin, NIP 7122781580, REGON 060535645 – dotyczy Lombardu 

Amsterdam przy Placu Dworcowym 4, 20-408 Lublin. 

 W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z 

Administratorem za pomocą adresu e-mail: ewelkaw.1109@gmail.com 

 2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.: 

a) do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie 

Pani/Pana przed zawarciem umowy - podstawę prawną stanowi  art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO; 

b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. np. 

obowiązku wystawiania faktur – podstawę prawną stanowi  art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. np. do 

dochodzenia i obrony swoich praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń 

wynikających z zawartej umowy – podstawę prawną stanowi art. 6. ust. 1 lit. f 

RODO. 

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia i 

realizacji umowy przez Ewelinę Wiśniewską. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy.  

 4. Przekazane dane osobowe będą udostępniane: 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 
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osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi kadrowo-księgowe; 

e) podmiotom uprawnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. 

sądom, organom ścigania, organom podatkowym oraz innym podmiotom publicznym, 

gdy wystąpią z takim żądaniem. 

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do 

żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych 

osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

 7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa 

trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą profilowane.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


