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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest firma Mówiący Kij s.c., 

ul. Platynowa 17, 07-411 Rzekuń, NIP: 758-235-65-65, REGON: 360851822 

Kontakt: e-mail: biuro@mowiacykij.pl, tel. 668 902 841 lub pisemnie na adres podany powyżej. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

- wykonania zamówionej usługi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność 

ich przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, 

- informowania o aktualnej ofercie naszej firmy – podstawą prawną jest wyrażenie przez Panią/Pana 

zgody, 

- wypełniania przez nas innych zobowiązań, wymaganych przepisami prawa – podstawą prawną są 

odpowiednie przepisy prawa określające nasze obowiązki. 

3. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne w celu wykonania 

zamówionej usługi. 

4. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim dane są przetwarzane; 

- jeśli dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, dane będą przechowywane przez 

okres 5 lat od końca okresu podatkowego, 

- jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, do czasu jej wycofania lub z dniem upłynięcia okresu 

na jaki została udzielona. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

9. W przypadku imprez indywidualnych podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi 

(sporządzenia umowy, wystawienie faktury, ubezpieczenia uczestnika, kontaktu z klientem, zapewnienia 

uczestnikowi pomocy medycznej itp.) 

10. W przypadku wycieczek szkolnych, wycieczek firmowych i innych imprez grupowych podanie danych 

osobowych uczestników (imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia) nie jest niezbędne, ale wówczas 

uczestnicy nie zostaną ubezpieczeni. 

11. Podanie danych osobowych uczestników jest niezbędne w przypadku wycieczek zagranicznych, 

ponieważ jest to niezbędne do ubezpieczenia kosztów leczenia. 
 


