
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Michał Kanonowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

KANON – Michał Kanonowicz, adres do doręczeń: ul. Powstańców Warszawy 6A/35, 85-681 Bydgoszcz, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9121670891, Regon 

362854256). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

michal.kanonowicz@gmail.com lub telefonicznie: +48 501 717 757. 

2. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane będzie z uwzględnieniem wymogów określonych w 

rozporządzeniu 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), opublikowanego w 

Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących 

przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych. 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnych ciążących na Administratorze np. co do przechowywania dokumentacji związanej z 

zawarciem umowy; do celów rachunkowych; 

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na uzasadniony interes Administratora (w szczególności w 

celu zabezpieczenia danych na potrzeby dochodzenia przyszłych roszczeń, przekazania 

informacji dot. możliwej transmisji wirusa SARS-CoV-2). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy; do 

danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące 

infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do 

otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; 

wymienione podmioty zostały/zostaną zobowiązane w zakresie prawem dopuszczalnym do zachowania 

poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres 

niezbędny do umożliwienia obsługi umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz 

wypełnienia obowiązków prawnych Administratora; okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba Administratora przetwarzania tych 

danych przez okres dłuższy. 

6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Źródłem pochodzenia danych jest strona 

umowy. 

7. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo (o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej): 

a. na podstawie art. 15 RODO – do dostępu do tych danych osobowych; 

b. na podstawie art. 16 RODO – do sprostowania tych danych osobowych; 

c. na podstawie art. 17 RODO – do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte 

w treści art. 17 ust. 1 RODO; 

d. na podstawie art. 18 RODO – do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

8. Dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 RODO. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to m.in.: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer 

identyfikacyjny PESEL, numer telefonu, adres e-mail, lub inne wskazane przez stronę umowy dane osobowe. 

11. Ponadto, z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, Administrator upoważniony jest do przetwarzania danych 

wrażliwych w postaci informacji o ogólnym stanie zdrowia (w tym danych dot. temperatury), odbytych 

szczepieniach. 
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