
 

 

 
 

 

 

 

 W związku z realizacją wymogów RODO, działając jako Administrator danych, informuję Panią/Pana                     
o zasadach przetwarzania danych osobowych, których szczegółowy opis znajduje się poniżej: 

 Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Rybak prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą Studio M kwadrat Magdalena Rybak, Broniewek 40, 88-200 Radziejów, NIP 
889 151 72 39, tel. 660744048. 

 

 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:  

 udzielenia odpowiedzi dotyczącej oferty projektowej,  

 przygotowania oferty projektowej, 

 sporządzenia umowy projektowej,  

 realizacji umowy o świadczenie usług przez firmę Studio M kwadrat Magdalena Rybak, objętej 

udzielonym zleceniem – art.6 ust.1 lit.b RODO, wyłącznie w zakresie związanym z działalnością firmy 
Studio M kwadrat Magdalena Rybak. 

 Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, jak: 

 imię i nazwisko,  

 numer telefonu, 

 adres e-mail, 

 adres zamieszkania,  

 adres inwestycji. 

 W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
 udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

 Jak pozyskiwane są dane osobowe? 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana. 

 

 Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: 



 

 

 
 

 

 

 Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, 
umożliwiające usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom 
usług teleinformatycznych, firmom pośredniczącym w płatnościach), 

 Wykonawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości, 

 Wykonawcom usług budowlanych, którym udzielono pisemnego upoważnienia do przetwarzania 
danych i tylko w celu umożliwienia prawidłowego wykonania usługi. 

 Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, w szczególności nie są przekazywane 
 do odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania 
umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie odrębnie udzielonej przez Panią/Pana zgody 
dane osobowe będą przechowywane w zakresie i celu określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody 

do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. 
 

 Prawa osoby, której dane dotyczą 

 Ma Pani/Pan prawo do:  

 żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie danych, 

których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

 

 Pani/pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

 

 

 

Zgodnie z: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 


