
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
na podstawie art.13 RODO 

 

 

               Od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 zwanych dalej RODO) niniejszym uprzejmie informuję, że Państwa dane osobowe znajdujące się w 
bazie danych firmy ArtWeddingMusic Aneta Kubacka są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób 
bezpieczny, chroniący je przed dostępem osób trzecich.  
 

1.Administratorem danych osobowych jest:  
Aneta Kubacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ArtWedddingMusic Aneta Kubacka 
e-mail: a.kubacka@anetakubacka.pl 
Podanie Państwa danych jest dobrowolne jednak konieczne do celów realizacji umowy. 
 
 
 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:  
- podpisania umowy dot. oprawy muzycznej Państwa ceremonii ślubnej lub organizacji koncertu 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy 
przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy) 
- wystawienia faktury za wykonaną usługę 
- prowadzenia korespondencji i utrzymywania z Państwem kontaktu w zakresie wykonywanej usługi dotyczącej oprawy 
muzycznej Państwa ceremonii ślubnych lub organizacji koncertu 
 

3. Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania zawartej umowy a następnie w celach archiwalnych 
na okres 10 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu przysługuje Państwu prawo 
do żądania usunięcia danych osobowych.  
 

4. Państwa dane osobowe są przechowywane w następujących celach: 
- pozostania z Państwem w stałym kontakcie na czas wykonania usługi oprawy muzycznej ceremonii ślubnej lub organizacji 
koncertu 
- dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem zawartej umowy 
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatku od towarów i usług oraz innych obowiązujących praw 
finansowych. 
- Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
 

5. Od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przysługują Państwu następujące 
prawa: 
- prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie lub ich usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.   
- jeśli uznacie Państwo, że wasze dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami dot. 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.  
 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem: a.kubacka@anetamusic.pl   

 

  

 

 

 


