
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Hydro-Flex Cezary Mazur (dalej Hydro-Flex), ul. 

Przemysłowa 8, 73-110 Stargard, e-mail: biuro@hydro-flex.pl 

2. Hydro-Flex przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). 

3. Przetwarzamy dane osobowe w następującym celu: wysyłki Newslettera do osób, które 

wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest 

zgoda wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Takie dane przechowujemy do czasu odwołania 

zgody, którą można w każdym czasie wycofać wysyłając maila na adres biuro@hydro-flex.pl 

lub tradycyjnie adres naszej siedziby. 

4. Dane zbieramy bezpośrednio od Ciebie, jeżeli korespondujesz z nami mailowo wypełniając 

formularz zapisu na Newsletter. 

5. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty udzielające nam wsparcia na zasadzie 

zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. hostingodawca, platforma 

do wysyłki Newslettera, dostawcy usług marketingowych czy zarządzania stroną 

internetową) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Korzystamy z usług Freshmail by realizować wysyłkę Newslettera. Z polityką prywatności i 

polityką cookies Freshmail możesz zapoznać się tutaj: https://freshmail.pl/polityka-

prywatnosci/ 

7. Przysługują Ci następujące prawa: 

 

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych 

(art. 15 ust. 3 RODO), 

b) prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 

16 RODO), 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 

RODO), 

d) prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym 

formacie oraz ich przenoszenia, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej 

zgody, 

f) prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania przed ich cofnięciem; zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie 

wiadomości na adres ul. Przemysłowa 8, 73-110 Stargard, e-mail: biuro@hydro-flex.pl; 

możesz też skorzystać z rezygnacji otrzymywania Newslettera wysyłanego do Ciebie za Twoją 

zgodą poprzez wykorzystanie w tym celu linka zawartego w każdej takiej wysyłanej 

wiadomości, 

g) w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
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8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne, jeśli chcesz 

skorzystać z wysyłki naszego Newslettera. 

9. Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, 

ani nie profilujemy danych osobowych. 

 


