
Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

(„RODO”), które nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych. 

Poniżej przedstawiamy informacje związane z implementacją RODO: 

Administratorem danych osobowych wszystkich gości i przyjaciół Klubu „Mięta” w Olsztynie jest 

przedsiębiorstwo MAKUSZ Magda Wysocka.  

Dane kontaktowe: ul. Świętej Barbary 9, 10-900 Olsztyn, tel. +48 513 878 881 

adres e-mail kontakt @ klubmieta pl 

W Klubie „Mięta” w Olsztynie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się 

skontaktować pod adresem mail: krolikowski.krzysztof @ gmail com lub pocztą tradycyjną na adres: 

Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztof Królikowski ul. Ratuszowa 7/4, 10-116 Olsztyn. 

Informujemy, że Wasze dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w 

oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 

Klub „Mięta” w Olsztynie (przedsiębiorstwo MAKUSZ Magda Wysocka) nie udostępnia zebranych 

danych osobowych żadnym podmiotom w celu ułatwiającym przeprowadzenie kampanii marketingowych. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora i mieści się w zakresie działalności Klubu, jednocześnie przetwarzanie 

danych jest niezbędne, aby Klub „Mięta” mógł dostarczać swoim gościom i przyjaciołom informacje w 

zakresie organizowanych wydarzeń, imprez, eventów, a także promocji sprzedażowych. 

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania 

gościom Klubu „Mięta” kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach organizowanych przez Klub, 

jak również w celach statystycznych. 

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez gości 

„Klubu”.  

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo MAKUSZ Magda Wysocka. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez wskazane przedsiębiorstwo przez okres niezbędny 

dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów tej działalności. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2. prawo do żądania sprostowania danych, 



3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych, 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 

- kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt @ klubmieta pl 

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Świętej Barbary 9, 10-900 Olsztyn 

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, 

są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być 

uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich przypadkowym lub 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


