
Obowiązek informacyjny wobec osób chcących skorzystać ze zdjęć 
i znaku towarowego firmy Popławska Group Spółka Jawna

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Popławska Group Spółka Jawna z siedzibą w 
Wilczycach (51-361) przy ul.Clareny 2, NIP 896-139-08-45, REGON 020104340, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000891508 (dalej: Clarena).

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Jakubem Betka, można skontaktować się pod adresem 
email: iod@clarena.pl lub na adres siedziby Popławska Group Spółka Jawna z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy 
cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom 
zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom 
uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 
z odrębnymi przepisami. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo 
przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. 
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.




