
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem  danych  jest  Bumerang  Agencja  Aktorska  Marta
Jarzębska – Ciesielska z siedzibą w Warszawie (02-761), ul. Sueska
11.

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych  można się  skontaktować poprzez  adres
e-mail […], telefonicznie pod numerem +48 22 […] lub pisemnie na
adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• prowadzenia korespondencji e-mailowej;
• udzielenia odpowiedzi na pytania;
• realizacji umowy.

Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani / Pana  danych  osobowych
jest niezbędność  do  wykonania  umowy  oraz  prawnie  uzasadniony
interes Administratora.

ODBIORCY DANYCH Pani / Pana  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom
przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  administratora:
dostawcom usług IT, kurierom, księgowym, kancelariom prawnym.

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania
umowy, do czasu jej realizacji oraz niezbędny do załatwienia sprawy
związanej  z  działalnością  Administratora.  Okres  przechowywania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia  roszczeń,  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych
będzie  niezbędne  do  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub do
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA 
SPRZECIWU

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu

W związku  z  tym,  że  podstawą  przetwarzania  Pani / Pana  danych
osobowych  jest  przesłanka  prawnie  uzasadnionego  interesu
administratora,  przysługuje  Pani / Panu prawo wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim  Pani / Pana  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA 
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 

Podanie  danych  osobowych  w  celach  wskazanych  przez
Administratora  jest  konieczne do realizacji  umowy lub prowadzenia
komunikacji. 
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