
Obowiązek informacyjny dla klientów 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia de Barbaro – Modelska „Hekla” z siedzibą w 
Burów 130, 32-083 Burów. W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możecie się Państwo  
skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: 
lucyna@nataliadebarbaro.com.  
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

✓ realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit b RODO; 

✓ rezerwacji miejsca na szkolenie, warsztat, webinar oraz w celu przygotowania potrzebnych 
dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną 
będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie 
wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów; 

✓ korzystania z  produktów i usług oferowanych przez ADO - podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

✓ wykonania zawartych umów - podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit b RODO;  

✓ zapewnienie realizacji umowy łączącej Panią/Pana – w zakresie identyfikującym oraz 
kontaktowym (służbowy adres email/służbowy numer telefonu, adres) – podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

✓ wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – 
podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

✓ ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych 
roszczeń; 

✓ kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO: 

✓ prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą 
elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach 
społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie 
uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta; 

✓ rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym 
celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji,  

✓ udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, 
✓ archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. 

 
Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, 
reklamowe, prawne. 

Administrator co do zasady nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję 
on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO. 

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO nie dłużej niż przez 
okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, 
Warszawa. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.  
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
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