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POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA MERDU-MERDU PAULINA KUŹMIOSKA 

Niniejsza polityka stanowi realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

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

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE  

Administratorem Paostwa danych osobowych jest Merdu-Merdu Paulina Kuźmioska, Nowa Mała 

wieś 21, 05-155 Leoncin.  

JAKIE DANE PRZETWARZAMY  

Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące naszych klientów. 

Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail. Wszystkie te 

dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z zawartej z Paostwem umowy. 

Paostwa pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób 

nieupoważnionych.   

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAOSTWA DANE  

1. w celu kontaktowania się w sprawie organizowanego wydarzenia,  

2. w celach poprawy jakości świadczonych przez nas usług, 

3. w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych 

usługach, 

4. w celu organizacji wydarzeo specjalnych – takich jak  pikniki, spotkania integracyjne, 

PODSTAWA PRZETWARZANIA  

Podstawą przetwarzania jest wysłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w organizowanym przez nas 

wydarzeniu albo udzielona przez  Paostwa zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter 

dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwid świadczenie przez nas niektórych 

z oferowanych usług.  

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE  

Przekazane przez Paostwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres realizacji 

umowy. 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY  
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Posiadacie Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, wycofania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Posiadacie Paostwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie Paostwo, iż przetwarzanie podanych przez Paostwa danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r.(RODO).  

SKUTKI COFNIĘCIA LUB BRAKU ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH  

Podanie przez Paostwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwu w 

wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich 

przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu lub rozwiązanie 

umowy o uczestnictwu w wydarzeniu. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług opieki nad 

zwierzęciem może jednak wiązad się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas 

usług. 

INNE WAŻNE INFORMACJE  

Nie stosujemy profilowania ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na 

profilowaniu.  

Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób 

nieupoważnionych.  

 

Pytania i prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Merdu-Merdu Paulina 

Kuźmioska, żądania dostępu do nich, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania prosimy kierowad na 

adres:  kontakt@merdu-merdu.pl 

 


