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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z realizacją wymogów 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, zwane także 

RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się 

począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś 

Ul. Barona 30 

43-100 Tychy 

NIP PL 646-200-11-26 

REGON: 273625079 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Wygrabek, m.wygrabek@bernasfitness.pl 

 

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

· finansowo-księgowych 

· realizacji wszelkiego rodzaju umów 

· kontaktów biznesowych 

· rozpatrywania reklamacji i roszczeń 

· przedstawienia oferty firmy 

 

4. W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być 

podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązań umownych np. 

dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, 

operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych 

 

5. Dane przechowywane są bezterminowo. 

 

6. Jako administrator Państwa Danych osobowych informuję, że mają Państwo prawo 

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także 

prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. 

W celu cofnięcia zgody proszę wysłać maila na adres: m.wygrabek@bernasfitness.pl 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, 

że, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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