
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ROZUMIENIU ROZDZIAŁU III ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 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 – 

RODO) -  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

I. Dążąc do zachowania najwyższych standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych 

oraz realizując obowiązki nałożone przez stosowne przepisy prawa, w szczególności  ustawę 

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych 

osobowych (RODO) Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. z siedzibą 

w Myślenicach, ul. Słowackiego 81,32 – 400 Myślenice wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000349362, NIP: 6812020421; 

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa: 

1) Prawo dostępu do danych 

− Masz prawo do żądania dostępu do twoich danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora. 

− Administrator wykona kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu, na 

każde Twoje żądanie, w formie papierowej – przy czym jednorazowo nieodpłatnie lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2) Prawo do sprostowania danych 

− Masz prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie, w tym 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Jeśli uważasz, że przetwarzane dane 

osobowe na Twój temat wymagają aktualizacji (np. na skutek zmiany nazwiska lub adresu), 

prosimy o kontakt z Administratorem, aby zagwarantować, że przetwarzane przez 

Administratora dane są zgodne z rzeczywistością.  

3) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

− W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia na trwałe Twoich danych osobowych, 

przy czym wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa. 

4) Prawo do ograniczenia danych 

− W określonych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych 

osobowych, przy czym wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa. 

5) Prawo do przenoszenia danych 

− W przypadku gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie i przetwarzanie danych 

odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo do otrzymywania danych osobowych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu. Masz prawo 

przesłać te dane osobowe stronie trzeciej bez przeszkód ze strony Administratora, jeśli jest 

to technicznie możliwe. 

6) Prawo do sprzeciwu 

− Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora  

Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku przetwarzania przez Administratora 

danych na podstawie  art. 6 (1) (f) RODO, lub jeśli Administrator przetwarza Twoje dane 

osobowe bezpośrednio do celów marketingowych. 

II. Wszelkie wnioski, zgłoszenia, żądania należy kierować na adres mailowy biuro@zisibo.pl. 

Administrator jest zobowiązany podjąć czynności w zakresie praw określonych w punkcie I 

związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  


