
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informacja dla klientów 
Information for the clients 

 
RODO - Informacja ws. 

przetwarzania danych osobowych  
GDPR - Data Privacy notice 

 

 
 

Obowiązek podania poniższej informacji wynika z 
przepisów 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 
(zwanego dalej RODO). 
 

 
Obligation to provide the information below results 
from the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 
April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (hereinafter “GDPR”) and 
pursuant to other applicable laws. 
 

 

 Dane osobowe potencjalnego klienta, klienta 
oraz osób z klientem współpracujących, jak 
również dane osobowe byłego klienta (tj. imię, 
nazwisko, dane kontaktowe, dane potrzebne 
do wystawienia faktury, dane potrzebne do 
wykonania usługi, informacje na temat 
wykonania usługi i stanu wzajemnych 
rozliczeń z klientem) przetwarzane są w celu 
wykonania umowy o prace projektowe 
zawartej pomiędzy klientem a 
Administratorem danych, w celu komunikacji 
marketingowej oraz w celu ewentualnego 
dochodzenia roszczeń. 

 Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych potencjalnego klienta są podjęte 
na jego żądanie działania przed zawarciem 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą 
prawną przetwarzania danych klienta jest 
niezbędność wykonania zawartej z nim 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podstawą 
prawną przetwarzania danych osób 
współpracujących z klientem jest uzasadniony 
interes Administratora polegający na 
świadczeniu usług klientom. Podstawą 

 

 Prospective client’s, a client’s and its 
associates’ personal data as well as the 
personal data of a former client (i.e. name, 
surname, contact details, data necessary to 
issue an invoice, the data required for service 
performance and information about mutual 
settlements) shall be processed to perform 
the contract concluded by and between the 
client and the Controller, to deliver marketing 
communication as well as to pursue potential 
claims. 

 
 

 The legal base for processing of a prospective 
client’s personal data are the steps taken at 
his/her request prior to entering into a contract 
(point (b) of Article 6(1) GDPR). The legal 
base for processing of a   client’s personal 
data is necessity for the performance of a 
contract concluded with the client (point (b) of 
Article 6(1) GDPR). The legal basis for 
processing of client’s associates’ personal 
data is the Controller’s legitimate interest 
consisting on performance of the services to 



prawną przetwarzania danych byłego klienta 
jest uzasadniony interes Administratora 
polegający na komunikacji marketingowej 
Administratora oraz ewentualnym 
dochodzeniu roszczeń przez Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
  

 Podanie danych osobowych  jest dobrowolne. 
Nie jest wymogiem ustawowym. W przypadku 
klientów podanie danych jest warunkiem 
zawarcia umowy. Niepodanie danych 
uniemożliwia prawidłowe wykonanie usługi na 
rzecz klienta. 

 Administratorem danych osobowych jest 
Łukasz Siemieniec prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Lurvig Design – 
Łukasz Siemieniec pod adresem oś. 
Oświecenia 47/2, 31-636 Kraków wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, NIP 678-276-10-
57 
 

 Odbiorcami danych osobowych są 
pracownicy i współpracownicy Administratora. 

 Można skontaktować się z Administratorem 
wysyłając wiadomość na adres e-mail: 

biuro@lurvig.pl. 

 Podane dane będą przechowywane przez 
czas wykonania umowy oraz przez 6 lat od 
zakończenia jej wykonania. 

 Podmiot danych ma prawo dostępu do swoich 
danych, prawo żądania ich poprawy, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

 Podmiot danych może wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 

 Podane dane nie są przedmiotem 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 Dane nie są przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 

the clients (point (f) of Article 6(1) GDPR). 
The legal basis for processing of a former 
client’s personal data is the Controller’s 
legitimate interest consisting on marketing 
communication as well as pursuing potential 
claims (point (f) of Article 6(1) GDPR). 

 Submitting the personal data is voluntary. It is 
not a statutory requirement. In case of the 
clients is a requirement necessary to enter 
into a contract. Failure to submit the data 
makes impossible the correct performance of 
the service to the clients.  

 The Controller is Łukasz Siemieniec 
performing the business activity under the 
business name Lurvig Design – Łukasz 
Siemieniec at the address: oś. Oświecenia 
47/2, 31-636 Kraków entered in the Central 
Registration and Information on Business, tax 
identification number NIP 678-276-10-57  

 Recipients of the personal data are the 
Controller’s employees and associates. 

 It’s possible to reach the Controller by 
sending e-mail to the address: 

biuro@lurvig.pl. 
 

 Personal data shall be processed during the 
contract performance and for six years after 
its termination. 

 The data subject has right to request access 
to, rectification of or erasure of his/her 
personal data. He/she has the right to restrict 
or object to the processing of his/her personal 
data. 

 The data subject can lodge a complaint with a 
President of the Personal Data Protection 
Authority. 

 The submitted data are not subjected to 
automated decision-making. 

 The data is not transferred out of the 
European Economic Area. 
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