
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBYCH  
W ZWIĄZKU Z ZAPISEM NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA   

 
Zgodnie art. 13 Rozporządzenia 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 uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WEDDING DREAM Izabela 

Janachowska – Jabłońska z siedzibą w Warszawie (04-501) przy ul. Płowieckiej 1, NIP 
851-297-38-10, REGON 320588758. 

2. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie 
usługi newsletter.   

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO tj. umowa o świadczenie usługi newsletter oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora tj. dochodzenia roszczeń i ochrony przed 
roszczeniami oraz prowadzenie marketingu usług własnych.  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki została zawarta umowa. 
Ponadto, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora w celu dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami przez okres ich przedawnienia.  

5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do: 
a. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, 
b. wydania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich 

przenoszenia,  
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem o ile podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych.   

6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza 
przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w 
Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją 
odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez 
Administratora.  

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora oraz 
innym podmiotom na podstawie stosownych upoważnień lub zawartych umów. Ponadto, 
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym organom i instytucjom 
państwowym na podstawie przepisów prawa.   

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w 
procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 


