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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

współpracowników Pickled Frames 

Dane administratora 

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych przez Ciebie w celu zawarcia z nami umowy 

jest Dominik Bartosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Pickled Frames Dominik Bartosik”, 

ul. Zamknięta 10 lok. 1.5, 30-554 Kraków, NIP: 6793202002, REGON: 386496157. 

Jeżeli potrzebujesz się z nami skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych, możesz to 

zrobić wysyłając nam wiadomość na adres personaldata@pickledframes.com. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu zawarcia z Tobą umowy oraz jej wykonywania, 

w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów 

prawa podatkowego, jak również w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami. 

Podstawy przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

⎯ w zakresie wykorzystania Twoich danych w celu zawarcia umowy, a następnie jej wykonywania 

– niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do 

podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

⎯ w zakresie wykorzystywania Twoich danych w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków 

prawnych – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

⎯ w zakresie wykorzystywania Twoich danych w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w 

postaci ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia z nami umowy. 

Jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy niestety w stanie zawrzeć z Tobą umowy.  

Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres trwania umowy, a także przez okres i 

w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w 

przypadku umowy o dzieło okres przedawnienia roszczeń wynosi 2 lata).  

Twoje prawa (jako podmiotu danych osobowych) 

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz uzyskania od nas ich kopii, 

• sprostowania swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
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• przenoszenia swoich danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na 

podstawie zgody lub na podstawie umowy, 

• a w przypadku przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę – wycofania tej zgody w 

dowolnym momencie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu 

masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Twoją szczególną sytuację. 

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami pod adresem z sekcji „Dane administratora”. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych 

Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi 

informatyczne oraz prawne, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie prawa 

– tylko w przypadkach i w zakresie niezbędnym do zawarcia z Tobą umowy, a następnie jej wykonywania. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowych. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Nie będziemy podejmować w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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