
 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  
 
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu 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) – 
dalej „RODO” , jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Dawid Mazur, prowadzący działalność       

gospodarczą pod firmą Dawid Mazur DAFLY adres: Nowa Wieś 56; 64-130 Rydzyna, 
(dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych 
osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub numer  telefonu: 697-697-466 
lub adres e-mail: info@trenerdawidmazur.pl 

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a - f                
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 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, 
miejsce zamieszkania, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP.  

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody,                       
a w niektórych przypadkach na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. 

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem 
umowy, w tym w szczególności na potrzeby: (a) umożliwienia ustalenia warunków 
umowy, (b) kontaktowania się w celach związanych ze świadczoną usługą,                   
(c) podjęcia działań wynikających z przepisów prawa w zakresie obowiązków                
podatkowych.   

6. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich                   
przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa prawna do ich              
przetwarzania. W  takim przypadku dane osobowe będą  przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora. 
W szczególności okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o 
okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie           
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi              
roszczeniami lub o okres konieczny z uwagi na obowiązki podatkowe (5 lat od końca 
roku kalendarzowego w którym umowa została wykonana). 

7. Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom          
odbiorców: podmiotom, którym Administrator ma prawny obowiązek udostępnienia 
przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia                     
przetwarzania. 

8. Administrator w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie podejmował wobec 
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 
(tj. Administrator nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zau-



 

 

tomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny 
przy podejmowaniu decyzji przez Administratora).  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego jak 
i organizacji międzynarodowej.  

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo: 
A. dostępu do swoich danych osobowych, 
B. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
C. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
D. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach        

określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane 
osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe). 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać  
zawarcie umowy jak i jej wykonanie. 

12. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego       
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych). 


