
 

 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informujemy, że:  
 
Administrator danych:  
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bożena Wilczyńska-Hoffmann prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą Gabinet Uroda Bożena Wilczyńska-Hoffmann z siedzibą w Poznaniu (60-691) przy ul. 
Tomasza Zana 18B | NIP: 7791494372. 
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 
- objęcia umową (w tym sprzedaży vouchera) i wykonanie zabiegów, a także w działaniach związanych z obsługą 
terminów zabiegów - w zakresie ich rezerwacji, anulowania, zmiany terminu i potwierdzenia (podstawa prawna - 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
- prowadzenia dokumentacji zabiegowej (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. b) RODO), 
- dokonywania rozliczeń́ (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
- prowadzenia ksiąg rachunkowych i spełniania obowiązków podatkowych, a także realizacji innych obowiązków 
wynikających z przepisów obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
- obsługi reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), 
- prawnie uzasadnionego interesu administratora danych celem obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń́ 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 
- przekazania materiałów promujących produkty i usługi administratora danych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO), 
- rejestracji zapisu z monitoringu wizyjnego w celu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora 
danych, jak również w celu zabezpieczenia mienia administratora danych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO), 
- udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji zamówionego kontaktu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a) 
i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
 
Okres przetwarzania danych:  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi, a następnie do czasu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń́ wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego 
wymaganego odrębnymi przepisami prawa. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  
 
Odbiorcy danych osobowych:  
dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych, lub podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. Ponadto w określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora danych lub przez stronę trzecią. W przypadku korzystania z serwisów zewnętrznych takich jak np. 
nasz profil na Instagramie lub zewnętrzny kalendarz Booksy prosimy, aby zapoznali się Państwo z Politykami i 
informacjami dotyczącymi przetwarzania danych przez serwisy, z których Państwo korzystają. 
 
Przysługujące prawa i uprawnienia:  
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku, 
kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa - 
przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Informacje dodatkowe: 
Podanie wymaganych danych jest dobrowolne lub wymagane przepisami prawa. Niepodanie wymaganych danych 
może nam utrudnić lub uniemożliwić realizację usługi. 
 


