KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie 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 („RODO”) informuję Panią/Pana, że:


Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Roman prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Tomasz Roman, NIP: 742-199-06-24. Kontakt z Administratorem: e-mail:
info@tomaszroman.pl, nr telefonu +48 732 673 000.


Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. wystawienie faktury VAT, realizacji zawartej
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych - dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), a w pozostałych przypadkach (np. marketing) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.
1 lit. a RODO).


Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


Prawo do sprzeciwu/skargi

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO)


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o
których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.


Odbiorcy danych

W przypadku, gdy Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie danych (wyłącznie o
wizerunek) w celu promowania działalności Tomasz Roman, Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook/ Instagram,
których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Wyrażając tę zgodę wyraża Pani/Pan jednocześnie
zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy
prawnicze lub informatyczne, biuro rachunkowe działające na podstawie umów powierzenia
danych osobowych.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w podstawowym zakresie (dane identyfikujące oraz dane
kontaktowe) jest niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług fotograficznych. Zgoda na
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku i na potrzeby promowania
działalności Tomasz Roman ma charakter dobrowolny.

