
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH 

OSOBOWYCH - NEWSLETTER 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pałacowy Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kurozwękach, ul. Zamkowa 3 

Kurozwęki, 28-200 Kurozwęki. 

2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 6 

ust. lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a Administrator informuje, że: 

- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi 

wysyłania newslettera, zawierającego informacje marketingowe administratora 

danych; 

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania newslettera; 

- podane dane będą przetwarzane na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych; 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

- Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do 

przenoszenia danych. Wszelkie zapytania przesyłane mogą być pocztą tradycyjną na 

adres Zespół Pałacowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Kurozwękach, ul. Zamkowa 3 Kurozwęki, 28-200 Staszów oraz na 

adres poczty elektronicznej: newsletter@kurozweki.com; 

- dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonywania usługi 

wysyłania newslettera; 

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty 

uprawnione na mocy przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji 

umowy/usługi a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych 

(obsługa prawna, obsługa IT, obsługa marketingowa, obsługa księgowo-kadrowa); 

 

 


