
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA  

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę.  
 
Drogi Kliencie, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane 
jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).  
 
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się odbywa 
 

 O JAKICH DANYCH MÓWIMY? 
Mówimy o danych osobowych, zbieranych bezpośrednio od Ciebie aby zrealizować dla Ciebie usługę  w naszej 
Firmie 

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ? 
 Administratorem Twoich danych będzie: Zarząd Agencji Reklamowo-Informacyjnej TOP Sp. z o.o. z siedzibą 58-

500 Jelenia Góra Plac Kardynała Wyszyńskiego 45/1, NIP 6111015539, e-mail odo@muzyczneradio.pl  

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ? 
Twoje Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 
- przesłania Ci oferty na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdej chwili 
przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
- zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 
- wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 
- wypełnienia obowiązków prawnych(w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 
 
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 
- w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich 
pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym 
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 
- w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym 
dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w 
tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez 
okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
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KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ? 
Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów współpracujących w procesie dostawy oraz 
gwarancyjnym. W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, 
w tym w szczególności  

• kurierom i operatorom pocztowym  

• bankom i operatorom płatności 

• firmom współpracującym w celu wykonania usługi 
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 

JAK CHRONIMY TWOJE DANE ? 
W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z 
rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej firmie. 

 

TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH. 
Masz prawo zażądać dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania. 
Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw. 
Podanie danych jest dobrowolne  jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 
umowy. 
 
Zapoznałem się z poniższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na 
powyższych warunkach. 
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