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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku w ARKA Sp. z o.o. sp.k. 

 

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) informuję się, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa, 
zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na 
adres: ul. Ogrodowa 5; 76-004 Sianów, email arka@arka-instalacje.pl  lub telefonując pod 
numer: 94 341 77 19. Możesz również skontaktować się z Administratorem za 
pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Adam Borys pisząc na 
adres: arka@arka-instalacje.pl lub telefonując pod numer: 94 341 77 19. 

2. Dane osobowe Państwa przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego 

wizerunku ARKA Sp. Z o.o. Spółka komandytowa – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

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

3. Państwa dane osobowe oraz wizerunek nie będą udostępniane innym podmiotom.  

4. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,  

a także prawo do cofnięcia zgody.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Godziny pracy urzędu: 

8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia 

zgody na fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku prosimy o zgłoszenie woli 

odpowiedniej osobie.  

9. Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

 

 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 

danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy 

aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 

wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  
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