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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 
 
Administratorem danych osobowych Klientów jest  LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych oraz  
LP-MET SEKCJA BHP /BHP PROTECTION/ ul. Dobrego Pasterza 106; 31-416 Kraków  zwany dalej 
Administratorem. 

 
1. Przetwarzanie danych osobowych klientów opiera się na:  

-  usprawiedliwionym celu LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych oraz  LP-MET SEKCJA BHP 
/BHP PROTECTION/jako administratora danych 
   (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośredniego produktów 
   własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi 
   roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń); 
-  zgody;   
-  wykonania zawartej umowy, zlecenia, usługi, usługi szkoleniowej, itp 
-  obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów 
   o rachunkowości).  

 
2. Administrator Państwa danych osobowych może przekazywać dane osobowe upoważnionym podmiotom 

tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także ogólnego rozporządzenia dotyczącego zasad 
powierzania danych osobowych.  
 

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz czas 
niezbędny do ustalenia roszczeń. 
 

4. Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa związane 
z przetwarzaniem przez LP- MET Laboratorium Pomiarów Metrologicznych oraz  LP-MET SEKCJA BHP /BHP 
PROTECTION/ Państwa danych osobowych: 
-   prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych; 
-   prawo do sprostowania danych; 
-   prawo do usunięcia danych; 
-   prawo do ograniczenia przetwarzania; 
-   prawo od wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
-   prawo do przenoszenia danych; 
-   prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z  obowiązującym prawem 

               przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
-   podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

               skutkować odmową zawarcia umowy, wykonania zlecenia, wykonania usługi szkoleniowej 
 

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce 
pobytu, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 
 

6. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z  
Administratorem Danych Osobowych pod podanymi w nagłówku danymi teleadresowymi. 
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