Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są
przetwarzane w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Paweł Lubas, prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Paweł Lubas Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń z siedzibą w Rzeszowie, ul. Powstańców
Listopadowych 2D, lok. 41, 35-606 Rzeszów.

2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, w tym w celu odwołania zgody, należy
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skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych: ul.
Powstańców Listopadowych 2D, lok. 41, 35-606 Rzeszów, adres e-mail: lubas.pawel@gmail.com, tel.:
606-360-263.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/em korespondencji e-mail, na
podstawie Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Panią/em korespondencji.
Odmowa podania danych uniemożliwi prowadzenie korespondencji.
Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ma Pani/an prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/u także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w
każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas niezbędny do czasu
cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy, a w celach związanych z
dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów
prawa.
Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem przetwarzania Pani/a danych osobowych,
przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

