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W związku w wejściem w życie rozporządzenia RODO, na firmę FPHU MISEMA został 

nałożony obowiązek poinformowania wszystkich, których dane są przetwarzane, o fakcie 

przetwarzania ich danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 

27.04.2016 (DZ. Urz UE. L 119 z dnia 04.05) informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FPHU MISEMA Bogumiła 

Zielińska, ul Warszawska 64, 26-660 Jedlińsk, zwana dalej „Casello Sala Weselna”. 

2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do 

korzystania z usług oraz świadczeń usług na rzecz „Casello Sala Weselna”. 

Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy czy też 

brakiem możliwości prowadzenia współpracy. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez „Casello Sala Weselna” w celu realizacji 

obsługi Zamówień Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 litery b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za 

wyrażoną zgoda Klienta. 

4. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje mu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych 

Osobowych. 
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5. Dane przechowywane są i przetwarzane w celu realizacji Usług, w trakcie jej 

realizacji. Po tym okresie dane są usuwane. 

6. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty uczestniczące w realizacji 

bieżącej współpracy, realizując na zlecenie „Casello Sala Weselna” zamówienie  

i zajmujące się jego obsługą: firmy księgowe, firmy transportowe, firmy 

obsłuchujące płatności, firmy windykacyjne, firmy utylizujące dokumenty, 

uprawnione organy państwowe. 


