
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 207.6/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, BT Tłumaczenia Kontakt języki europejskie z siedzibą w Rzeszowie informuję o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych

I. Administrator danych:

Administratorem danych jest: BT Tłumaczenia Kontakt języki europejskie w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Popiełuszki 28c, 35-

328 Rzeszów, reprezentowane przez p. Iwonę Niedzielską-Taźbier. 

II. Dane kontaktowe:

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro1@tlumaczenia-kontakt.com lub drogą pocztową na adres 

firmy.

III. Cel i podstawy przetwarzania danych:

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zamówień (tj. tłumaczeń) dla klientów indywidualnych oraz 

podmiotów gospodarczych.

BT Tłumaczenia Kontakt języki europejskie gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 imię, nazwisko / nazwa firmy

 adres zamieszkania / adres siedziby firmy

 NIP (w przypadku firm)

 adres e-mail

 numer telefonu

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty (pracownicy firmy, tłumacze/podmioty współpracujące z firmą) 

uprawione do realizacji celu na podstawie stosownych ustaleń z Administratorem. Dane te będą przekazywane wyłącznie w 

zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia tj. wykonania tłumaczenia.

V. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tłumaczenia oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy obowiązującego prawa. Dane osobowe przechowywane będą w formie elektronicznej i papierowej przez okres do 1 

roku. 

Wyjątek stanowią dane niezbędne do wystawienia faktury. Dane te są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy 

z dn. 29 września 1994 o rachunkowości przez okres 5 lat.

VI.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe 

lub niekompletne,
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b) dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

c) wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania,

d) żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, 

wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której 

dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec 

przetwarzania;

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

f) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji tłumaczenia, niepodanie 

danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji zlecenia.

VIII. Inne informacje:

W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.
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