
KLAUZULA INFORMACYJNA NA STRONIE WWW DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO 
 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informuję, iż chcąc skontaktować 
się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie nasza firma będzie 
przetwarzała Pani/Pana dane osobowe umieszczone w formularzu. Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

1) Anna Ciesielska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU INELBUD Anna 
Ciesielska z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Rzepakowa 20, 88-100 Inowrocław; dane 
kontaktowe: biuro@inelbud.pl, tel. 52 515 31 30; 

2) INELBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 
w Jaksicach, ul. Szosa Bydgoska 30, 88-181 Jaksice; dane kontaktowe: biuro@inelbud.pl, 
tel. 52 515 31 30.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi na przesłane przez 
Panią/Pana zgłoszenie.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane 
w kontakt. 

4. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie przez administratora podanych przez Panią/Pana danych osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem (RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości nawiązania kontaktu. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, a także do przenoszenia danych oraz 
prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie 
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 
 


