
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 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, informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reklama Non Stop s.c. Adam 

Sobolewski Marcin Pielecki, ul. Hetmańska 42 lok 210, 15-727 Białystok,

2) zakres danych przetwarzanych przez administratora obejmuje takie dane osobowe jak 

np.: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, NIP  na 

potrzeby rozliczeń podatkowych, ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, informacje o 

zakupionych usługach, numer konta bankowego na potrzeby rozliczeń, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przede wszystkim realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i 

wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub 

zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, 

dochodzenia roszczeń, 

c) marketingu usług administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyłącznie w takim zakresie, 

w jakim zgodnie z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo na to zgodę. 

d) w celu wysyłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na 

stronie internetowej administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej 

wskazanych celów. 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 

udostępniane są tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby 

administrator mógł zagwarantować wysoką jakość usług. Dane przetwarzane są wyłącznie

z polecenia administratora i jedynie do realizacji usług administratora. Wszyscy partnerzy, 

którzy przetwarzają dane osobowe klientów administratora zapewniają bezpieczeństwo 

danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

4) Dane niezbędne do wykonania usług i realizacji umów będą przechowywane przez 

okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, a po tym przez okres w zakresie 

wymaganym przepisami prawa (np. ustawa o rachunkowości) oraz przez okres, który jest 

niezbędny do obrony interesów administratora. Dane przetwarzane na podstawie 

udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą 



przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda 

została udzielona lub do momentu odwołania zgody,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


