
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH 

 
 
Na podstawie 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 (RODO), informujemy o przetwarzaniu danych 
oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych. 
 
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 

że:  

Administrator Danych 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Arena Żagań sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu przy         
ul. Kochanowskiego 6. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@arena.zagan.pl. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 

Dane  będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy - zlecenia , tj. na podstawie art. 6 ust. 

1 lit b RODO. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 
 
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO, a w przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  
 
Ponadto ma Pani / Pan również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych 
przepisami prawa, w tym RODO. 
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Pani 
/Pana danych osobowych narusza przepisy. 
 
Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane na czas trwania umowy-zlecenia, następnie przez okres  odpowiadający terminowi 
przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami 
dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi. 

Przekazywanie danych 
 
Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności zakładom ubezpieczeń, bankom, 
urzędom skarbowym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, dostawcom usług z zakresu medycyny 

pracy, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, innym podmiotom i organom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa.  
 
Podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  
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