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RODO 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanego dalej 
RODO, czujemy się w pełni odpowiedzialni w jaki sposób zarządzamy Państwa danymi.  
 
 

• Administratorem danych osobowych jesteśmy jest Karimex Magdalena Dziczek  
z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 1c, 05-850  
w Umiastowie. Przetwarzamy państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, oraz za zgodą osoby, 
której dane dotyczą. 

• Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe. Nie 
sprzedajemy, nie udostępniamy żadnych danych, chyba, ze jest to niezbędne w celu 
wykonania umowy.  

• Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Karimex Magdalena 
Dziczek – dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe  
w szczególności do takich celów jak rachunkowość oraz ze względów podatkowych, 
realizacji umów cywilnoprawnych, korespondencji służbowej, klientów  
i kontrahentów. 

• Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu 
bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli,  
w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać 
Państwa danych osobowych w tym celu. 

• Przewidywani Odbiorcy danych to dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy 
usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony 
internetowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, inne podmioty, którymi Karimex 
Magdalena Dziczek realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych. 

• Nie korzystamy z automatycznych mechanizmów tworzących i przetwarzających 
profile użytkownika na podstawie danych osobowych. 

• Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych. Dane można aktualizować, 
zmieniać, żądać, aby zostały usunięte lub przeniesione. 

• Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest 
nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych 
osobowych. 

• W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości zachęcamy, by skontaktować się  
z nami pod adresem e-mail: questczarter@gmail.com, aby zapewnić stosowanie 
przepisów RODO. 
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ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
Klient, Kontrahent (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna 
prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka 
jawna) Karimex Magdalena Dziczek jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw 
wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Karimex 
Magdalena Dziczek zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad: 
1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania. 
2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma 
skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi. 
3. Karimex Magdalena Dziczek udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we 
wniosku adres e-mail. 
4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Karimex Magdalena Dziczek 
pod adresem e-mail: questczarter@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................................                                                                                            ................................................................. 

               (podpis wydającego)                                                                                                                                   (Podpis Czarterującego) 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) 


