
Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 
RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę WATER FAMILY 
LUBLIN Bartłomiej Aftyka w Lublinie. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartłomiej Aftyka ul. 
Skierki 1/28 20-601 Lublin, (nr tel.: 535 441 220, adres e-mail: 
kontakt@waterfamily.pl).
2. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w 
celu umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania z WATER FAMILY LUBLIN 
Bartłomiej Aftyka. Przysługują Pani/Panu w związku z tym wszystkie prawa 
wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich 
danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich 
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a 
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WATER FAMILY 
LUBLIN Bartłomiej Aftyka w ramach dokumentacji prowadzonej w formie 
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie 
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane 
osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od 
kategorii archiwalnej danej sprawy.
4. Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z 
naszych usług, w tym aplikacji, stron internetowych i innych funkcjonalności 
udostępnianych przez WATER FAMILY LUBLIN Bartłomiej Aftyka, w tym 
zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach.
5. Uprzejmie informujemy, iż WATER FAMILY LUBLIN Bartłomiej Aftyka jako 
administrator, gromadzi Państwa dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, 
adres mailowy, numer telefonu.
6. Jeśli Pani/Pan chcielibyście usunąć swoje dane z naszych baz danych 
uprzejmie prosimy o taką informację pod adresem: kontakt@waterfamily.pl.
7. W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania 
Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem 
Danych Osobowych pod adresem: ul. Skierki 1/28, 20-601 Lublin lub pod 
adresem: kontakt@waterfamily.pl


