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Polityka prywatności 
 
Kto jest administratorem Twoich danych? 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fenomenarium SC Katarzyna Wołodkiewicz-Przyborowska, 
Kamil Przyborowski z siedzibą we Wrocławiu 50-502, ul. Hubska 44B. 
Dane kontaktowe: 
e-mail: info@fenomenarium.pl 
telefon: 506 135 804 

Jakie dane mogą być przetwarzane?  
 
W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane: 
1) adres e-mail 
2) imię i nazwisko 
3) numer telefonu 

Jaki jest cel przetwarzania? 
 
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach: 
1) zawarcia i realizacji umowy (zakupu usług) 
2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych 
3) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 
4) prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami 
5) dochodzenia roszczeń 
6) archiwizacji 
7) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski 
8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

Jaka jest podstawa przetwarzania danych? 
 
Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie: 
1) udzielona zgoda 
2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy 
3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
4) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak 
umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO); 

Kto może być odbiorcą danych? 
 
Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w zakresie niezbędnym 
do realizacji celu przetwarzania danych. 
Odbiorcą Twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu 
realizacji celu przetwarzania danych, przykładowo: 
1) Biuro rachunkowe 
2) Urząd Skarbowy 
3) Podmioty przetwarzające płatności lub zamówienia 
4) Kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń 
5) Podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa 
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Jaki jest okres przetwarzania danych? 
 
Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia zgody. 
W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z obowiązków wynikających z 
prawa, np.: 
1) wykonywania obowiązków wynikających z prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych 
2) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy 

Jakie są Twoje uprawnienia? 
 
Masz praw do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Gdzie możesz złożyć skargę? 
 
Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Czy musisz podać swoje dane osobowe? 
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jako osoby fizycznej jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do 
zawarcia i wykonywania umowy z Tobą, w szczególności dostarczenia Ci usług, odpowiedzi na pytania przed 
zakupem, przekazania informacji istotnych dla wykonywania usług, wysłania newslettera. 
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