
 

Obowiązkowa Informacja 

o polityce ochrony danych osobowych 

w firmie MD Expert Marzena Dzierbicka 

 

 

1. Administrator Państwa danych. 

Administratorem danych osobowych jest : 

MD Expert Marzena Dzierbicka  z siedzibą w Stefanowie 42, 97-403 Drużbice, 

wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, której nadano                       

PNIP 7691397586, REGON 365180539 

 

2. Dane kontaktowe 

Telefonicznie: 797 746 363, 663 350 937; 

e-mailem na adres: md@md-expert.com; 

listownie: Stefanów 42, 97 – 403 Drużbice 

 

3. Przysługuje Państwu prawo do: 

1. dostępu do Państwa danych, 

2. ich poprawiania, 

3. żądania ich usunięcia, 

4. ograniczenia przetwarzania, 

5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

4. Jeśli  uważają Państwo, że przetwarzam Państwa dane niezgodnie z wymogami prawnymi: 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 

W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

5. Cel przetwarzania Państwa danych: 

mailto:md@md-expert.com


W celu marketingowym, biznesowym oraz księgowym. 

Informacje o mojej firmie, propopzycjach współpracy są wysyłane e-maili lub poprzez kontakt 

telefoniczny. 

 W związku z prowadzonymi  usługami dane zapisywane są ewidencji księgowej w programach 

księgowo – finansowych, kadrowo – płacowych. 

6. Podstawie prawna przetwarzania Państwa  danych: 

1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 Prawnie uzasadnionym interesem firmy MD Expert Marzena Dzierbicka jest prowadzenie 

marketingu własnych usług oraz badanie opinii o świadczonych usługach 

2. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa 

adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz art. 172  ustawy Prawo telekomunikacyjne ; 

7.Przekazywanie Państwa danych: 

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie do 

użytku firmy MD Expert Marzena Dzierbicka. 

8. Okres przetwarzania Państwa  danych: 

- Przez czas prowadzenia współpracy z Państwem; 

- do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w firmie MD 

Expert Marzena Dzierbicka; 

- do odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Państwa adres e-mail. 

Odwołanie przez Państwo zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem 

zgody. 

9.Przekazywane  Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE. 

10. Sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych, po ich przekazaniu: 

Możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych w następujących sytuacjach: 

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba  uzasadniać; 

2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia 

szczególną sytuacją. 

 

Administrator danych: Marzena Dzierbicka – właściciel firmy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021441204
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021441204
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041711800


 


