
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) zwanym dalej RODO, w celu zapewnienia pełnego dostępu do informacji, osobie 

której dane dotyczą oraz w ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, poniżej 

przekazujemy niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych . 

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentem 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

0000418392, NIP 7123271243. Dane te będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i 

współpracowników Administratora.  

Dostęp do Formularza Kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika 

jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania 

rejestracji w systemie serwisu www.doradza.pl  

 

II DEFINICJE 

Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownik serwisu www.doradza.pl zamieszcza 

niezbędne dane w celu udzielenia przez upoważnionego pracownika Administratora odpowiedzi na 

złożone pytanie.  

Użytkownik – osoba korzystająca z formularza.  

 

III  INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

• 

KRS 0000418392, NIP 7123271243. 

• 

• Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu 

odpowiedzi na zapytanie złożone za jego pośrednictwem.  

• Podstawą przetwarzania jest dobrowolna  zgoda na przetwarzanie danych wyrażona poprzez 

odznaczenie odpowiedniego okna i wpisania danych w odpowiednią rubrykę. 

• Dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników 

Administratora. 

Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w

formularzu do Administratora tj. Kancelaria Finansowa JJ Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie ul. Solna 5/15, KRS

Administratorem Danych jest Kancelaria Finansowa JJ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Solna 5/15,

Dane kontaktowe IOD : Agnieszka Ziemba email: agnieszka@doradza.pl, tel.: 502523949.
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• Dane będą przechowywane do zakończenia obsługi zapytania, skierowanego za pomocą 

formularza kontaktowego.  

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym profilowania, a także o prawo do 

przenoszenia danych.  

• Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy, 

ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• W każdym momencie osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do jej 

cofnięcia, bez wpływu na zgodność   prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

• Podanie przez Pana/ Panią danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do odpowiedzi na 

zadane poprzez formularz pytanie.  

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Niniejszy Regulamin pełni rolę informacyjną skierowaną do Użytkowników formularza 

kontaktowego w szczególności poprzez określenie praw przysługujących osobie, której dane 

dotyczą. 

• W przypadku zmiany Regulaminu, informacja zostanie udostępniona w widocznym miejscu na 

stronie internetowej www.doradza.pl 

• 

 

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail agnieszka@doradza.pl.
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