
 

            

 

 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuy z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. 

 

W związku z tym KJL Poland Krzystof Roamniuk właściciel sklepu internetowego mieszącego się pod adresem 

https://www.klinikaagd.pl, informuje że:  

 

 

1) administratorem Twoich danych osobowych jest KJL Poland Krzysztof Romaniuk, z siedzibą przy ul. S.B. 

Lindego 12/13, 01-954 Warszawa, wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

RP, NIP: 118-183-60-84. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 722403405 lub adres email 

bok@klinikaagd.pl. 

2) możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod 722403405 

bądź adresem e-mail: iod@klinikaagd.pl 

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym/cych celu/celach: 

a. Dostarczenia newslettera zawierającego najnowsze promocje i porady.  

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: 

a. Imię i Nazwisko 

b. Adres e-mail 

5) Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: 

a. Organom Państwowym zgodnie z przepisami prawa 

b. Podmiotom realizującym zadania na rzecz KJL Poland Krzysztof Romaniuk zgodnie z zwartą umową 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,  

8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim korzystasz z usługi newslleter. 

9) Masz prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

c. przenoszenia swoich danych osobowych, 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem reazlizacji usługi newsletter w przypadku niepodania 

danych niemożliwe jest skorzystanie z tej usługi.  

11) Twoje dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu polegających 

na wykorzystaniu danych osobowych do dostarczenia najbardziej dostosowanej dla ciebie propozycji 

produktów.  

 


