
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady EU 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 - RODO - Dz. Urz. 
UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), Adrian Kołodziejczyk informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Adrian Kołodziejczyk, ul. Żwakowska 
40,43-100 Tychy, NIP: 6462704916, numer REGON:365713562, 
tel.: 606185933, e-mail: bialy.obrus.tychy@gmail.com 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niezbędność wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b. RODO. 
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), w związku z naruszeniem przepisów o 
ochronie danych osobowych. 
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 
nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji zawartej 
umowy pomiędzy Panią/Panem, a Adrian Kołodziejczyk 
5. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z 
wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie 
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformacyjnych, w 
których są przetwarzane dane osobowe, na podstawie umów powierzenia danych 
osobowych, zapewniających bezpieczeństwo i pełne 
stosowanie wymagań wynikających z RODO. 
6. Udostępnione dane osobowe, z uwagi na dzisiejszy profil Adrian Kołodziejczyk, nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji 
przewidzianym przepisami prawa. 
Adrian Kołodziejczyk dokłada wszelkich starań, aby zarówno przetwarzanie danych 
jak i bezpieczeństwo danych wszystkich klientów było na 
najwyższym poziomie. 
Kontakt 
Adrian Kołodziejczyk, ul. Żwakowska 40, 43-100 Tychy  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: bialy.obrus.tychy@gmail.com 
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