
 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

▪ Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Marta Wertyńska prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą HUDSON HUNTERS MARTA WERTYŃSKA, adres: Prostokątna 4  81-

601 Gdynia, zarejestrowana w dniu 01-03-2004 roku, pod numerem ew.60773   

NIP 586-111-70-83, REGON 193013139,  

 

▪ W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Prostokątna 4 81-601 Gdynia, poczty elektronicznej e-mail: biuro@hudson-hunters.com lub 

telefonicznie: tel.+48 609 556 051.; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) w zakresie działań zmierzających do przedstawienia oferty Administratora, zawarcia umowy oraz w 

zakresie realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),  

b) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),  

c) odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym oraz nawiązania kontaktu na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

d) w zakresie przekazywania za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowej na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  

e) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  

celów przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie działań zmierzających do przedstawienia oferty Administratora, zawarcia umowy oraz w 

zakresie realizacji zamówienia - przez okres niezbędny do podjęcia takich działań, 

b) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń 

przewidziany przepisami prawa, 

c) odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym oraz nawiązania kontaktu – przez okres 

niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, 

d) w zakresie przekazywania za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowej – przez okres 

niezbędny do wykorzystania możliwości marketingowych Administratora, 

e) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – przez okres niezbędny do wykorzystnaia 

możliwości marketingowych przez Administratora; 

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy Administratora w tym partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia 

ofertę Administratora, 

b) organy administracji publicznej, 

c) podmioty, z pomocą których Administrator realizuje postanowienia umowy, w tym podmioty 

świadczące usługi podwykonawcze, dostawcze, doradcze oraz prawnicze; 



▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, stosownie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

− na podstawie art. 17 ust. 1 RODO prawo do usunięcia danych, jeżeli zachodzą okoliczności tam 

opisane; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności 

tam opisane 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie 

marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie oraz z uwagi na szczególną sytuacje w 

przypadkach przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; 

▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale równocześnie jest warunkiem przygotowania, a 

następnie zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości 

przygotowania i zawarcia ww. umów i podjęcia niezbędnych w tym celu czynności.  

 

 

 


