
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 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), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
STUDIO MAP MARCIN SPISAK
 z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim, 
telefon: 33/876 28 03, 513-134-303, 
mail: biuro@studiomap.pl;

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na wykonawcy prac geodezyjnych.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następująceuprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 
przypadkugdy:
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisówprawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstawysprzeciwu;

5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez STUDIO 
MAP MARCIN SPISAK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


