
Ochrona Danych Osobowych. INFORMACJA  

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony 
danych osobowych Na podstawie 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 („Rozporządzenie RODO”), 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest J&A Find Yourself Janusz Góralczyk 
prowadzący działalność gospodarczą pod 
adresem: 43-300 Bielsko-Biała ul. Dzwonkowa 92  
  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w 
celu:  
  

o realizacji umów na tłumaczenie dokumentów 
(podstawa prawna  

przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia 
RODO),  

o wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy 



(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) 
Rozporządzenia RODO).  

o dochodzenia należności (podstawa prawna 
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
RODO).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
realizacji celów przetwarzania, w tym:  

o  

w zakresie realizacji umowy – przez okres do czasu 
zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez 
okresniezbędny dla dochodzenia roszczeń przez 
Administratora lub wobec niego.  

w zakresie wypełniania obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze w związku z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją 
umowy – przez okres do czasu wypełnienia tych 
obowiązków przez Administratora .  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot 
świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, 
a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną 
i utrzymujący konta poczty elektronicznej  

Administratora.  
  

5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do 
treści danych osobowych oraz ich sprostowania. 
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 



sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych.  
  

6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich 
niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację 
umowy.  
  

7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/
Pana danych ma Pani/ Pan prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
  

 
  
  

Wszelkie dane, dokumenty i materiały przekazywane 
do tłumaczenia traktowane są jako poufne.  

  


