
 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Lewin Sp. z o.o. , ul. Pod Skarpą 6, 43-450 Ustroń. Tel. +48  
691103691, e-mail: biuro@lewin-terapia.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu niezbędnym do: 
a. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy. 
b. Prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
c. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych 

będzie prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń 
(należności) lub obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, 
takich jak podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane w celach spełnienia 
obowiązku wynikającego z odpowiednich przepisów prawa, m.in. przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej 
(Ustawa o rachunkowości, Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 
wynikających   z umowy. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na 
ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia    
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


