
Szanowni Państwo, 

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE – zwane dalej „RODO”, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas 

danych osobowych: 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów   

Administrator danych Marcin Przybył Pyrland, ul. Romana Drewsa 8, 61-606 Poznań, NIP: 

9721209172 
 

 

Cele przetwarzania podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub 

podjęcia nowego zlecenia 

realizacji umów zawieranych z Administratorem 

wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych  

i księgowych 

w celu badania satysfakcji Klientów 

wewnętrznych celów administracyjnych Administratora 

w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio 

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami 

w celach archiwalnych 

 

Podstawy prawne 

przetwarzania 

Obowiązek prawny 

Umowa lub powierzone zlecenie 

Twoja zgoda 

Nasz uzasadniony interes 

  

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Marcin Przybył Pyrland 

  

  

Prawa związane  

z przetwarzaniem 

danych 

 prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 

 inne prawa określone w informacji szczegółowej 

  

  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów 

1.     Administrator danych osobowych 



Administratorem Twoich danych osobowych będzie Marcin Przybył Pyrland, ul. Drewsa 8, 61-606 

Poznań, NIP: 9721209172  (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Romana Drewsa 8, 61-606 Poznań 

- przez e-mail: biuro@pyrlandpark.pl 

- telefonicznie: 660 048 901 

2. Inspektor ochrony danych 

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu: 

a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub podjęcia nowego 

zlecenia, takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków 

umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny, 

listowny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

c. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. 

wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

d. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora 

z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i 

statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, 

optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) 

będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f RODO); 

f. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania 

ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 

realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO); 

h.       w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany 

przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; 
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b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez 

czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż 

przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania 

obowiązku prawnego; 

c. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb ofertowych – do momentu zgłoszenia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się 

dezaktualizowały; 

d.      w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz 

badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez 

Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

5. Odbiorcy danych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

         naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych, tj. biuro rachunkowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

f.   prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu; 

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 

administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które 

przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.   

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę 

możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, 

lub nasz adres e-maliowy. 



Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


