
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO,  

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tech Solutions Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 47/75  

2. W Spółce Tech Solutions nie został wyznaczony Inspektor ochrony danych 

osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem 

dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z Administratorem 

danych pod adresem: Tech Solutions Sp. z o.o. 91-212  Łódź ul. Wersalska 47/75 

e-mail: maria@techsolutions-europe.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy  na 

podstawie  art. 6 ust 1 lit. a, b RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnione organy. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany 

właściwymi przepisami. 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

10.  Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych 

osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi, którego dane kontaktowe 

wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy 

wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

 

 


