
 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
w Projekt Kępno sp. z o. o. 

 
Projekt Kępno sp. z o. o. chce zapewnić skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Zależy nam, żeby 
Twoje dane osobowe były bezpieczne i nie dostały się w niepowołane ręce. Dodatkowo, chcemy Cię przej-
rzyście informować o wykorzystywaniu Twoich danych i przysługujących Ci prawach. Dążąc do wskazanego 
wyżej celu, przekazujemy informacje o wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w Projekt Kępno sp. z o. o. 
 
Wypełniając dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Projekt Kępno sp. z o. o. 
ul. Sportowa 9 
63-600 Kępno 
 

2. Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  
z którym możecie się Państwo kontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i re-
alizacji Państwa praw.  
Dane kontaktowe: 
Karol Nawrot, iod@nextivo.pl 
 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobo-
wych: 
a) Po wyrażeniu zgody, dane przetwarzane  

w celu przesyłania nowych ofert, informacji o im-
prezach sportowych, rekreacyjnych, dotyczą-
cych wszelkich działań marketingowych prowa-
dzonych przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. art. 
6 ust.1 lit. a  RODO. 

b) Dane osobowe podawane przy zakupie karnetu 
lub podawane do realizacji umów przetwarzamy 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. 

c) W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana da-
nych osobowych wykonywane jest dla wykona-
nia obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, w tym przepisów podatkowych i rachun-
kowych, odpowiedzią na pisma i reklamację, 
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO. 

d) Dane z monitoringu wizyjnego przetwarzamy  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mie-
niu na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  RODO. 
 

4. Udostępnianie i przetwarzanie danych: 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez 
uprawnionym pracowników Administratora. 
 
Administrator będzie udostępniał dane, z zachowa-
niem szczególnych zasad bezpieczeństwa, wyłącz-
nie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa; 
 
 
 
 

5. Państwa prawa: 
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa da-
nych przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do treści danych na podstawie 

art. 15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych na podstawie 

art. 16 Rozporządzenia; 
3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 

Rozporządzenia; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na 

podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-

rzania danych na podstawie art. 21 Rozporzą-
dzenia; 

6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; 

 
6. Okres przechowywania danych: 

W związku z punktem 3: 
a) Do momentu wycofania zgody. 
b) Dane będą przechowywane przez rok od 

wygaśnięcia ostatniego karnetu. 
c) Dane osobowe będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji wynikających 
z Ustawy, która nakłada konieczność pozy-
skania danych lub  Ustawy  z  dnia  14  lipca  
1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwal-
nym  i  archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze 
zm.) celów archiwizacji.  

d) Dane będą przechowywane przez okres 14 
dni lub do zakończenia trwających postępo-
wań. 

 
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:  

Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu po-
dejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

8. Dobrowolność: 
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale nie-
zbędne do realizacji umowy. 
Dane osobowe będą wykorzystywane w celach mar-
ketingowych, dopiero po udzieleniu odpowiedniej 
zgody. 
 

9. Przekazywanie do Państwa trzeciego: 
Dane będą przekazywane do Państwa trzeciego, ani 
organizacji międzynarodowej. 

 
 

Jednocześnie informujemy, że monitoring wizyjny działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, którego treść jest do 
wglądu w siedzibie spółki.  


