
RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                  
z 27.04.2016 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 RODO, Dz.Urz. UE L 119, s. 1), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach                 
z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szwajcarka Marcin Sikorski                       
ul. Kolektorska, nr 24, 01-692 Warszawa NIP 6611700178 

2. W Szwajcarka Marcin Sikorski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela 
Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Szwajcarka 
Marcin Sikorski ul. Kolektorska, nr 24, 01-692 Warszawa oraz pod adresem e-mail 
szwajcarka@szwajcarka.net  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane na podstawie: 

a. art 6 ust. 1 lit. a),b),c),d) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b. art 9 ust. 2 lit. c) i h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. zawarcia i realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) i 
d)  oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO; 

b. zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług żywienia Pani/Pana dziecka, w tym 
w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, zgodnie 
z art. 6 ust 1 lit b i d))  oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO 

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit a)  oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO 

d. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem 
Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a 
także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w 
ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów 
podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

e. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a 
także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej 
złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji 
marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub 
kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w 
dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika 
określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  



b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych                                   
z Szwajcarka Marcin Sikorski przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Szwajcarka Marcin Sikorski  

c. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe i podatkowe na rzecz Administratora, 
d.  dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji celu 

przetwarzania danych osobowych, 
e.  podmioty obsługujące płatności na rzecz Administratora 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny   do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  

• dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość 

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas 

konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych 

wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć 

wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania 

prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy 

dane jedynie przechowywać 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek  o usunięcie 

danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia 

danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są 

do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora 

lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym 

momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes 

lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani 

do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po 

rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych 

objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne 

prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa 

uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy                            

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

10. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 


