
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 
iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Project Gemini Sp. z o.o. z siedzibą w Psary, ul. Środkowa 
19, 63-405 Sieroszewice, adres e-mail: biuro@polskamiss.pl (dalej jako „ADO"). 

2. Zakres danych osobowych jakie są przetwarzane: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania, 
c) numer telefonu, 
d) nr PESEL, 
e) nr NIP, 
f) nr paszportu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi podwykonawcy tacy jak firmy księgowe, prawnicze, 

informatyczne, linie lotnicze, hotele i kurierskie. 
5. W zakresie imienia i nazwiska odbiorcami danych będą stacje telewizyjne, stacje radiowe, portale społecznościowe 

(a w szczególności facebook, instagram), strony internetowy i będą one dostępne dla każdej osoby, która postanowi 
się z nimi zapoznać tj. podmiotu odwiedzającego stronę internetową, telewidza, słuchacza radiowego itd. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy i wygaśnięcia roszczeń z 
nią związanych; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 
przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy 
dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej 
umowy. 

11. Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych 
oraz ich poprawiania. W związku z powyższym przysługuje Pani: 

a) prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych, 
b) prawo dostępu do swoich danych, 
c) prawo sprostowania błędnych danych, 
d) prawo do przenoszenia danych do innego administratora (podmiotu przetwarzającego dane), 
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym 

profilowania), 
f) prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych). 
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Data i podpis opiekuna prawnego 

 


