
 
 

Obowiązek informacyjny 
 
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 (RODO) informujemy, że:  
 
Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Hoffmann prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Wojciech Hoffmann Wytwórnia Aromatów Spożywczych „HOFFMANN” z siedzibą w Zamysłowie (62-
060) przy ul. Sadowej 15 | NIP: 7771004867. 
 
Kontakt z administratorem danych: ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych mogą się Państwo zapoznać kontaktując się pod adresem fizycznym administratora danych lub pod adresem 
mailowym: biuro@hoffarom.com 
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem 
realizowanym przez administratora danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie 
zarządzanym przez administratora danych. 

Okres przetwarzania danych: okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to okres maksymalnie jednego roku. 

Odbiorcy danych osobowych: dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy 
posiadają upoważnienia do 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. Kategorie odbiorców jakim możemy przekazać 
Pani/Pana dane osobowe to: 

- podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

- dostawcom usług przetwarzających powierzone dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

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. 


