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KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119. s.1) -dalej zwane RODO, 
informujemy że: 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane 
tylko i wyłącznie w zakresie i celach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Administrator przetwarza Państwa dane 
osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła 
publiczne – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe. 

2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest A+M Sp.z o.o.
ul.Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa.

3. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się 
Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych pod adresem email: iod@aplusem.com , oraz pisemnie 
adres naszej siedziby. 

4. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp inne podmioty 
przetwarzające dane np. firmy prawnicze, informatyczne i inne 
na podstawie zawartych umów powierzenia. 



5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres 
trwania przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez czas 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest 
dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody na 
przetwarzanie wyrażonej przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych wymaga złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej 
na adres mailowy: iod@aplusem.com

7. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, po wniesieniu 
sprzeciwu przestaniemy je przetwarzać, chyba że będziemy 
w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla 
nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane 
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 
Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa unijnego-RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest 
dobrowolne. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 
wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.


