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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA 
PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE 

 
Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 

osobowych („RODO”). 
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas 

Państwa danych osobowych: 
 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem jest RCI spółka z o.o. mająca siedzibę przy ulicy Kartuskiej 46 w Poznaniu (60-471). 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
W sprawach naruszeń ochrony danych osobowych z administratorem danych należy kontaktować się 

poprzez email rodo@rci.com.pl. Z administratorem ochrony danych osobowych można kontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem. 

 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe zbierane przez administratora służą realizacji świadczenia usług, fakturowania oraz 
wywiązywania się z zawartych umów. Niektóre dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach 

promocyjnych projektów w ramach, których zostały zebrane. 
 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom jako podmiotowi 
przetwarzającemu, realizującego zadania w zakresie realizacji zawartych umów, zamówień, usług i ich 

realizacji bądź oferowania. 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia realizacji umów oraz spełnienia 
wymogów prawnych wiążących się z należytym ich udokumentowaniem. 

 
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA 

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem w przypadku konieczności 

zachowana ciągłości realizacji umów oraz należytym jej udokumentowaniem. 
 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Informujemy, że w związku z ochroną danych osobowych przysługuje państwu: 

a) Żądanie dostępu do danych osobowych 

b) Żądanie od administratora sprostowania danych osobowych 

c) Żądanie od administratora usunięcia danych osobowych 

d) Żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e) Przeniesienia danych osobowych 

f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86. 

 

mailto:rodo@rci.com.pl

