
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

 

 

Jak dbamy o Państwa dane? 

 

Stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa, na tym budujemy naszą wiarygodność. 

Zdobyte w ten sposób zaufanie szanujemy i priorytetowo dbamy o bezpieczeństwo danych 
osobowych. 

Bycie administratorem Państwa danych stanowi dla nas dużą odpowiedzialność. Wyrażając zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych, zapewniacie nam Państwo możliwość bezpiecznego przesyłania 
ofert dostosowanych do Państwa preferencji. 

My natomiast zapewniamy tym danym bezpieczeństwo oraz użytek zgodny z przepisami i regulacjami 
prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

Państwa dane są przetwarzane tylko w ramach przeznaczenia i w zgodzie z prawem. 

Państwa dane są używane jedynie do celu związanego z świadczona usługą. 

Prócz przygotowania oferty, dane osobowe obligują nas do stosowania się do obowiązków prawnych 
oraz formalnego zawarcia umowy na daną usługę.  

Zgodnie z prawem w dowolnym momencie macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Macie Państwo prawo do wniesienia wniosku o usunięcie lub poprawienie Państwa danych w naszej 
bazie. 

Zgadzając się na przetwarzanie Państwa danych osobowych, nakładają Państwo na nas obowiązek 
używania ich zgodnie z prawem oraz w ramach usług świadczonych przez naszą firmę.  

Maja Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

 

PAŃSTWA PRAWA 

Prawo do sprostowania danych 

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do sprostowania swoich danych. Na nas spoczywa 
obowiązek wprowadzenia zmian. Jest to przydatne, jeżeli Państwa dane uległy zmianie, lub wkradł się 
w nie błąd. 

 

Prawo do bycia zapomnianym 

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do bycia zapomnianym. Na Państwa wniosek musimy 
usunąć dane z bazy. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 



Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do dostępu do danych 

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do otrzymywania informacji na temat sposobu 
przetwarzania danych. 

Administrator bazy jest zobligowany do udzielenia Państwu informacji do jakich celów i w jaki sposób 
Państwa dane są używane.  

 

Podstawa prawna 

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora musi odbywać się zgodnie z prawem. 

Jedną z przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w RODO są np.: umowa, 
świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

Dane kontaktowe 

Magnolia Radomierzyce 

Radomierzyce 78 

59-900 Zgorzelec 

75-77-80-570 

biuro@magnolia-radomierzyce.eu 

 

 

 

 


