
Klauzula informacyjna 

 
Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Kostrowska ADVANCE z siedzibą w przy 
Alei H. Kołłątaja nr 50 w Będzinie (NIP: 6442818002, REGON: 278113148) (dalej zwana 
Biurem Tłumaczeń lub ADVANCE). Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 
udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO, w celu udzielenia informacji w przedmiocie świadczonych usług tłumaczeniowych, 
wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 
dotyczą oraz w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego usług Biura Tłumaczeń, 
realizowanego w formie elektronicznej i telefonicznej, w tym do przesyłania informacji 
handlowych drogą elektroniczną w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku 
– Prawo Telekomunikacyjne. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z 
udzieleniem informacji w przedmiocie świadczonych usług tłumaczeniowych oraz w celach 
marketingowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Osoba, której dane dotyczą 
ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Odbiorcami danych będą podmioty wspierające Biuro Tłumaczeń w zakresie świadczonych 
usług, tj. biuro rachunkowe, tłumacze wykonujący tłumaczenia, pracownicy Biura Tłumaczeń 
oraz Krajowy Rejestr Długów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 
niezbędne do udzielenia informacji o świadczonych usługach, informacji marketingowych, 
bądź wykonania umowy. Biuro Tłumaczeń nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. Dane osobowe nie są przekazywane 
do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych. 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Dane kontaktowe Administratora danych: Małgorzata Kostrowska Biuro Tłumaczeń 
ADAVANCE, AL. H. Kołłątaja 50, 42-500 Będzin, tel. +48/606-830-265; +48/726-337-864; 
biuro@advance-mk.pl 


