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Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 
Co to jest RODO? 
 
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywad Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów. 
 
Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów 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), zwanego RODO, przedstawiam informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem. 
 
Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych? 
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest jednoosobowa działalnośd gospodarcza Doradztwo 
Gospodarcze Marta Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 4B/44 (51-538) 
działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd 
Miejski w Wolsztynie pod numerem wpisu 468885, REGON 302682112, NIP 923-162-94-29 (dalej 
„Administrator”).  
 
Jak się ze mną skontaktowad, żeby uzyskad więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych 
osobowych? 

 
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się kontaktowad z Administratorem  
w następujący sposób:  
I) numer telefonu: 515 609 129;  
II) adres e-mail: kontakt@m-k-partners.com; 
III) pod adres siedziby firmy. 
 
Skąd mam Pana/Pani dane? 

 
Pana/Pani dane osobowe Administrator otrzymał drogą mailową lub telefoniczną, a także później 
w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami. 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Doradztwo 
Gospodarcze Marta Kaczmarek? 

 
Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe, ponieważ: 
 

 wysyła Panu/Pani e-mail; 

 potrzebuje Pana/Pani danych, aby świadczyd usługę; 

 obsługuje zgłoszenia, które Pan/Pani do niego kieruje (np. drogą mailową); 

 kontaktuje się z Panem/Panią w celach związanych ze świadczeniem usług; 

 wysyła informacje handlowe drogą elektroniczną, w tym telefonicznie – wyłącznie w 
przypadku wyrażenia przez Pana/Pani zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
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zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 
Dodatkowo Administrator potrzebuje Pana/Pani dane, aby wystawiad faktury VAT. 
 
Administrator przetwarza też Pana/Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie 
uzasadnionego interesu Działalności Gospodarczej Marta Kaczmarek, którym jest: 
 
– dopasowanie ofert zgodnie z Pana/Pani potrzebami; 
– kontaktowanie się z Panem/Panią poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności  
i za Pana/Pani zgodą – przez email oraz telefon; 
– zapewnienie bezpieczeostwa; 
– prowadzonych przez niego analiz. 
 
Jeśli się Pan/Pani na to zgodzą, przetwarzam Pana/Pani dane osobowe w celu: 
– gromadzenia danych ze stron www; 
– organizacji akcji promocyjnych, w których Pan/Pani może wziąd udział. 
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofad w dowolnym momencie w ten 
sam sposób jak ją Pan/Pani wyraził/a. Administrator będzie przetwarzad Pana/Pani dane osobowe 
dopóki nie wycofa Pan/Pani zgody. Swoje dane może Pan/Pani w każdym momencie uaktualniad. 
 
Czy musi Pan/Pani podad swoje dane osobowe? 

 
Administrator wymaga podania przez Pana/Pani następujących danych osobowych, aby móc 
zawrzed i wykonad umowę zawartą z Panem/Panią, a tym samym świadczyd Panu/Pani usługę: 
 
* adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, nazwy firmy (jeśli 
Pan/Pani posiada), adresu firmy, oraz numeru nip. 
 
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani tych danych osobowych, niestety Administrator nie 
będzie mógł zawrzed z Panem/Panią umowy, a w konsekwencji nie będzie mógł/a Pan/Pani 
korzystad z usługi.  
 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagad od Pana/Pani podania innych 
danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne lecz 
niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.  
 
Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Doradztwo Gospodarcze Marta Kaczmarek  w zakresie 
przetwarzanych danych? 

 
Administrator realizuje Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Ma 
Pan/Pani  prawo do:  
a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani 
zgody przed jej wycofaniem;  
b) dostępu do Pana/Pani danych osobowych;  
c) żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;  
d) żądania uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są niekompletne;  
e) żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;  
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f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli  
(i) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,  
w której się Pan/Pani znalazł/a,  
(ii) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są 
profilowane dla tego celu; w przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych, o ile nie wykażemy, że istnieją uzasadnione, istotne podstawy do dalszego ich 
przetwarzania lub polegają na obronie moich roszczeo; prawo sprzeciwu przysługuje także  
w sytuacji, kiedy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w zakresie marketingu bezpośredniego, 
w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – w takim 
przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostad zakooczone natychmiast;  
g) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie 
danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych; Pana/Pani dane będą 
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny byd usunięte w celu wywiązania się  
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem 
usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;  
h) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;  
i) przenoszenia danych osobowych; Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest 
technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do 
tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani 
zgody, 
 j) złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
 
W związku z faktem, iż zaakceptował Pan/Pani umowę o współpracę Administrator przetwarza 
Pana/Pani dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, w 
tym do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną. Oznacza to, że będzie powiadamiał 
Panią/Pana o potencjalnych możliwościach dofinansowania telefonicznie kub mailowo. 
 
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ kontaktował/a się Pan/Pani  
z Administratorem poprzez wiadomośd e-mail lub telefonicznie, w tym do obsługi Pana/Pani 
sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku oraz na wypadek rozstrzygania 
ewentualnych roszczeo i sporów przez okres 10 lat. Tę podstawę przetwarzania nazywamy prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora. 
 
W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwid wobec przetwarzania Pana/Pani danych? 
 
W ramach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych mogą one byd przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływad wobec 
Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływad na Pana/Pani 
sytuację. 
 
Ma Pan/Pani prawo wnieśd sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, gdy: 
 
• przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,  
w której się Pan/Pani znalezł/a, 
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Proszę pamiętad, że z prawa sprzeciwu może Pan/Pani skorzystad od 25 maja 2018 roku. 
 
Komu udostępniam Pana/Pani dane osobowe? 
 
Administrator może przekazad Pana/Pani dane osobowe organom publicznym walczącymi z 
oszustami i nadużyciami. 
 
Jak długo przechowuję Pana/Pani dane osobowe? 
 
Przechowuję Pana/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panem/Panią, 
a także po jej zakooczeniu w celach: 
• dochodzenia roszczeo w związku z wykonywaniem umowy, 
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych  
i rachunkowych, 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
• statystycznych i archiwizacyjnych, 
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakooczenia wykonania umowy. 
 
Czy Pana/Pani dane będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG)? 
 
Tak. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Korzystam 
z narzędzi firm znajdujących się poza EOG., takich jak Google LLC czy Facebook. Administrator dba 
o to, by firmy te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te 
wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych 
ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie 
"Tarcza Prywatności".  
 


