
Klauzula dla osób dzwoniących na infolinię  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa 

dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 

2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka RECOMP Bujakowski, Majewski s.c.  

z siedzibą przy ul. Grabowskiej 26A, 62-570 Rychwał. 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się  

z administratorem pod adresem: blazej@recomp.pl.  

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw będących 

przedmiotem rozmowy z konsultantem, ewentualnie dochodzeniem roszczeń lub obroną 

przed roszczeniami. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług oraz   

w celu realizacji założeń projektowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE 

Państwa dane osobowe, ujawnione podczas rozmowy z konsultantem będą przetwarzane do czasu 

zakończenia projektu w którym uczestnik bierze udział oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

Rozmowy prowadzone z konsultantem nie są nagrywane, utrwaleniu mogą podlegać dane przekazane 

konsultantowi bezpośrednio dotyczące uczestnictwa w projekcie i tylko wobec tych danych spółka 

RECOMP będzie administratorem Państwa danych osobowych.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi prawne; 

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy 

i organy państwowe); 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne (w tym dostawcy hostingu poczty elektronicznej), 

pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora. 

 

 

mailto:blazej@recomp.pl


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

PRAWO SPRZECIWU 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu załatwienia sprawy będącej 

przedmiotem rozmowy, lub odpowiedzi na wniesione zapytania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji powyższych celów.  

https://www.uodo.gov.pl/

