
RODO

PL: 
Administratorem Pani/a danych osobowych jest: book-a-balance & płatek studio Magdalena 
Płatek z siedzibą Sienkiewicza 10b, 32-400 Myślenice, PL, NIP: 6811732898, e-mail: kontakt@book-
a-balance.pl.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi).
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 
teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 
Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty 
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).

ENG: 
Your personal data controller is  book-a-balance & płatek studio Magdalena Płatek with its 
registered office at  Sienkiewicza 10b, 32-400 Myślenice, PL, TAX ID: 6811732898, e-mail: 
kontakt@book-a-balance.pl.

1. The controller processes personal data for the purpose of contract performance (service 
performance).
2. The legal basis for the processing of personal data is the performance of the contract.
3. Personal data shall be processed for the duration of the contract, and after its termination for 
the period resulting from the binding legal regulations or until the expiry of the limitation period 
for claims.
4. The recipients of personal data shall be: external entities supplying the controller's IT systems 
and providing their ongoing support, those providing services related to the current activity of the 
controller, including for the purpose of booking visits – pursuant to relevant personal data 
processing agreements and while ensuring the application by the aforementioned entities of 
adequate technical and organisational measures guaranteeing data protection.
5. Your personal        data may be subject to profiling.
6. Any person whose data are processed shall, to the extent permitted by law, have the right of 
access to and rectification or erasure of personal data, as well as the right   to restrict and object to
the processing of his or her data.
7. You are entitled to lodge a complaint with the supervisory authority (Data Protection Authority).


