
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTAKTU TELEFONICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej zwane także RODO - 
informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest doradca restrukturyzacyjny Małgorzata 
Anisimowicz, licencja Ministra Sprawiedliwości nr 74, kontakt: ul. Sebastiana Klonowica nr 2  
lok. 5B, 59-420 Jelenia Góra.  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pmrsa.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem. 
Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO.  

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej 
działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi z zakresu 
doradztwa gospodarczego i finansowego, usługi prawne, usługi informatyczne a także podmioty 
powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.  

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do kontaktu z 
Administratorem, jednak nie dłużej niż do cofnięcia przez Państwo zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do 
treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wycofania - w dowolnym momencie - wyrażonej 
zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania 
się z Administratorem.  

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator 
nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 

 


