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KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1. HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie (ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków) jest administratorem Pani/Pana 

danych osobowych podanych przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym.  Dane kontaktowe 

administratora danych: E-mail: info@htl-strefa.pl, sekretariat.oz@htl-strefa.pl (Ozorków) 

sekretariat.le@htl-strefa.pl (Łęczyca) telefon: 42 270 02 70 (Ozorków), 24 721 92 02 (Łęczyca). 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb obsługi zapytania przesłanego w formularzu 

kontaktowym.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jakimkolwiek innym celu wymaga Pani/Pana 

wyraźnej i dobrowolnej zgody.   

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi Pani/Pana zapytania przekazanego  

w formularzu kontaktowym.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych 

przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć wysyłając stosowne oświadczenie 

na adres info@htl-strefa.pl.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania przekazanego  

w formularzu kontaktowym.   

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby lub podmioty upoważnione przez HTL-STREFA 

S.A. do przetwarzania danych lub podmioty, którym HTL-STREFA S.A. powierzyła przetwarzanie danych 

osobowych (w tym dostawcy usług teleinformatycznych), oraz organy publiczne uprawnione na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego).  

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub sprostowania, oraz –  

w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych albo Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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. 

10. Wobec Pani/Pana nie będzie odbywało się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym na podstawie 

profilowania.   
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