
Informacja o kliencie zgodnie z RODO 

Informacja zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz 
oświadczenie o wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie państwa danych zgodnie ze art. 6 RODO. 

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! 

W załączeniu pozwalamy sobie na informowanie państwa o dalszym przetwarzaniu Państwa 
danych zgodnie z art. 13 RODO. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest: 

TomConsulting 

Tomasz Szukalski ul. 

Pułaskiego 7/1 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
NIP: 622-104-39-04 R-N 384482671 

Cele przetwarzania i podstawa prawna: 

W ramach przyjmowania i przetwarzania zleceń od klientów są gromadzone i 
przetwarzane dane osobowe. 

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO w celu świadczenia usług pisania CV i listów 
motywacyjnych. Gromadzone są również dane, w postaci tylko adresu e-mail klienta, celem późniejszego 
kontaktu i przeprowadzeniem ankiety satysfakcji z usługi.  

Kategorie danych i ich pochodzenie: 

Przetwarzamy następujące kategorie danych: dane podstawowe, dane komunikacyjne, dane 
personalne. Dane te są nam przez Państwa przekazywane. 

Odbiorcy: 

Przetwarzamy państwa dane wyłącznie w ramach udzielonego nam zlecenia i w razie 

potrzeby przekazujemy je następującym kategoriom odbiorców, którym dane  osobowe 

będą musiały zostać ujawnione, o ile jest to konieczne do dochodzenia roszczenia: organy 

publiczne na przykład sądy komornicy dłużnicy będący osobami trzecimi strony  

w postępowaniu sądowym strony przeciwne dłużnicy będący osobami trzecimi inne strony 

trzecie, adwokaci, cesjonariusz, pracodawcy firmy ubezpieczeniowe i ewentualnie inne 

strony trzecie ( np. doradcy podatkowi urzędy skarbowe itp.) 

Okres przechowywania: 

Po zakończeniu usługi i uiszczeniu opłaty niezwłocznie usuwane dane które nie podlegają prawnym 
obowiązkom przechowywania inaczej przed usunięciem przechowywanych danych musimy dotrzymać 
ustawowych terminów. Wyjątek stanowi adres e-mail klienta w celu przeprowadzenia ankiety satysfakcji  

z usługi.  

Prawo osoby, której dane dotyczą: 

Zgodnie z art. 15-22 RODO przysługują państwu następujące prawa jeśli spełnione są wymogi 
prawne: prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu, możliwość 
przenoszenia danych. 

Zgodnie z art. 13 pkt 2 lit. c) w połączeniu z art. 21 RODO uprawnia Pastwa również do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. 

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego: 

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli 
uważają Pastwo, że przetwarzanie Państwo osobowych jest niezgodne z prawem. 


