
         
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, wobec 
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, dane 
kontaktowe (telefon, e-mail), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Architecture Vento spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Ignacego Krasickiego 30/83, 30-503 
Kraków; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD). Bezpośredni kontakt z IDO jest możliwy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@architecturevento.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów marketingowych, na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotowi prowadzącemu 
zewnętrzną obsługę informatyczną Administratora;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie; 

6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, ma Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści danych, 

2) do sprostowania danych,  

3) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

4) do przenoszenia danych,  

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  

6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz  

7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; 

9. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu; 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Potwierdzam zapoznanie się z treścią 


