Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza
kontaktowego strony internetowej www.relatico.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016
L119) (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma RelatiCo Barbara Adamczyk z
siedzibą w Łodzi (94-048), ul. Hubala 1/33, tel. 600971147, e-mail: kontakt@relatico.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi
na przesłaną przez wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu
prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym temacie na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO.
3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług
niezbędnych do realizacji wyżej określonego, w tym hostingodawca.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego
podejmowania decyzji.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a skorzystanie z tego prawa może nastąpić przez
jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia
odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenie dalszej korespondencji milowej w tym temacie.

