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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 12 ust.1 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 (DZ.U. UE, 2016 r., L, nr 119, poz. 1) zwane dalej „RODO”, Biuro tłumaczeń i usług 

edukacyjnych Traduedu, ul. R. Traugutta 89 m. 5, 82 – 300 Elbląg (zwane dalej „Traduedu”), 

przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych: 

 

ADMINISTRATOR DANYCH 

 

Administratorem powierzonych danych osobowych jest Biuro tłumaczeń i usług 

edukacyjnych Traduedu, ul. R. Traugutta 89 m. 5, 82 – 300 Elbląg. 

 

DANE KONTAKTOWE 

 

Z Traduedu można się skontaktować: 

 - elektronicznie na adres e-mail: biuro@traduedu.pl, 

 - pisemnie na adres: Biuro tłumaczeń i usług edukacyjnych Traduedu, ul. R. Traugutta 89 m. 5, 

82 – 300 Elbląg. 

 

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Pani/pana dane osobowe są przetwarzane przez Traduedu w następujących celach: 

1. Zawarcie i realizacja umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Traduedu, a w szczególności w celach 

marketingu i promocji produktów i usług Traduedu, w celach archiwalnych, dowodowych, 

statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE 

 

Traduedu będzie przetwarzał pani/pana dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania 

celów, dla których zostały zebrane tj.: 

1. W zakresie realizacji zawartej z Traduedu umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym 

czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych 

interesów Traduedu, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
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2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Traduedu przez okres i w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa. 

3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Traduedu, o których mowa powyżej przez okres do czasu 

realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. 

4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana 

zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody. 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

W związku z przetwarzaniem danych przez Traduedu, przysługują pani/panu następujące prawa: 

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o 

kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych 

(art. 15 RODO). 

2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 

RODO). 

3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).  

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub 

nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO).  

5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

6. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które 

są przetwarzane na podstawie zgody. 

7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO. 

 

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z Traduedu ma charakter 

dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia 

i realizacji umowy z Traduedu. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać 

z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych 

danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez Traduedu. W przypadku, jeśli 

dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne. 


