
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 niniejszym informuję: 

 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych przez FHU MEGA Mariusz Szymaszek 

(FHU MEGA) jest: 

Firma Handlowo-Usługowa MEGA Mariusz Szymaszek z siedzibą 39-204 Żyraków 95C, zwanego 

dalej Administratorem. 

2. Kontakt do Administratora: tel: +48 14 682 66 55 ; e-mail: biuro@mega-debica.pl 
3. Informujemy, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na FHU MEGA 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c oraz lit f; art. 9 ust 2 lit 

a, b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

6. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu, których jest/będzie FHU MEGA będą wyłącznie 

podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp do danych na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązujących, a także posiadających umowy powierzenia przetwarzania danych. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu 

przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą 

przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. 

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na postawie udzielonej zgody, przysługuje także prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. 

11. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

12. W zależności od czynności związanych z FHU MEGA podanie danych osobowych może być 

wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażona 

zgodą. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać 

profilowaniu. 

14. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe dla określonej sprawy, to konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań ze strony Administratora. 
 

 

 

 

 

…………………………………………… 

        Podpis Administratora 

  



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 niniejszym informuję: 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych przez FHU MEGA Mariusz Szymaszek 

(FHU MEGA) jest: 

Firma Handlowo-Usługowa MEGA Mariusz Szymaszek z siedzibą 39-204 Żyraków 95C, zwanego 

dalej Administratorem. 

2. Kontakt do Administratora: tel: +48 14 682 66 55 ; e-mail: biuro@mega-debica.pl 
3. Informujemy, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

4. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników, oraz zabezpieczenia obiektów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres, po upływie którego 

podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

a) Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 

określonych art. 15-17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 

b) Ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 

c) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 
 

 

 

…………………………………………… 

        Podpis Administratora 

 


