
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, uprzejmie informujemy, iż:  

1. Administratorem	Pana/Pani	danych	osobowych	jest	OLO.net	sp.	z	o.	o.	z	siedzibą	w	Pucku,	
84-100	Puck,	ul.	Przebendowskiego	3.	
	

2. W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się:   
- przez e-mail: rodo@olo.net.pl 
 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem 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) (dalej ,,RODO’’). 
 

4. Dane przetwarzane są w następujących celach w oparciu o przesłanki prawne i okresy 
przetwarzania:  

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna Okres przetwarzania 
Realizacja umowy  art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy 

Pana/Pani dane osobowe będą 
przetwarzane z uwagi na wykonanie 
umowy tak długo, jak jest to 
niezbędne do wykonania umowy, 
a po tym czasie przez okres 
odpowiadający okresowi 
przedawnienia roszczeń 10 lat 
(Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 
poz. 93). 
 

Przetwarzanie danych na potrzeby 
rachunkowości 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 
przepisami Ustawy o rachunkowości 
tj. do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na 
administratorze. 

Zgodnie art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o 
rachunkowości będą 
przechowywane max. 5 lat licząc od 
zakończenia bieżącego roku 
rozliczeniowego.   

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest 
obowiązkowe do realizacji umowy oraz jest wymogiem ustawowym. 
 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom 
odbiorców:  
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej.  
 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo: 
- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. 
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 

RODO. 
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. 
- Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. 
- Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. 
- Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO. 

 



9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w zakresie 
naruszenia Pana/Pani praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na 
mocy RODO. 
 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania 
Pani/Pana danych osobowych.  

 

 


