Na podstawie art. 13 ust. 1-2 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 (Dz. Urz. UE
L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO –
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dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, 6. Państwa dane osobowe będą przetwaOchrony Danych Osobowych.
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Po przyjęciu wniosku w tej sprawie
sprawach dotyczących ochrony danych
ujawnić
się
roszczenia
związane
z
umową
Administrator
zaprzestanie
osobowych i w celu realizacji Państwa
wynikające
z
przepisów
kodeksu
cywilprzetwarzania Państwa danych w tym
praw zachęcamy do kontaktu telefonego
i/lub
prawa
podatkowego,
a
także
celu.
nicznego pod numerem: +48 18 444 22
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a) świadczenia usług na podstawie
zmierzających do zawarcia umowy z
zawartej z Administratorem umowy
Administratorem, na podstawie art. 6 9. Administrator nie będzie przekazywał
i/lub zlecenia,
danych osobowych do państwa trzeust 1 lit b RODO,
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W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

