
   

 

   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że: 

  

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Olga Gill-Sobota MORWA  

 

z siedzibą w Skawinie(adres: ul. Korabnicka 43, 32-050 Skawina), wpisana do 

Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 

7712341913  oraz numer REGON: 120444103    

Cele i podstawy przetwarzania 

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy 

przetwarzać Twoje dane w celu subskrypcji do newslettera, za pośrednictwem 

którego będziemy informować Cię o nowościach i promocjach oferowanych przez 

nas produktów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym 

interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na marketingu 

bezpośrednim własnych produktów i usług. 

  

Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

  

Okres przechowywania danych 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i 

usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich 

przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

  

Odbiorcy danych 

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 

przetwarzające), np. firmy informatyczne, świadczące usługi hostingowe, agencje 

marketingowe. 

  

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

prawo do przenoszenia danych; 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 



   

 

   

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do przesyłania 

do Ciebie wiadomości w ramach newslettera. 

  

Dane kontaktowe Administratora 

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną Twoich danych 

osobowych przez nas jako Administratora, możesz kontaktować: 

drogą elektroniczną pod adres e-mail: office@morwa.eu 

telefonicznie pod nr telefonu: +48123454514  

 


