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1. ANQ - Gabinet Kosmetyczny  

Aneta Buczek gwarantuje 

spełnienie wszystkich praw 

wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, 

tj. prawo dostępu, sprostowania 

oraz usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do ich przenoszenia, 

niepodlegania zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, a także prawo 

wyrażenia sprzeciw wobec 

przetwarzania danych osobowych 

 

2. ANQ - Gabinet Kosmetyczny  

Aneta Buczek wymaga podania 

danych kontaktowych celem 

realizacji świadczonych usług. 

Jeżeli wymagają tego przepisy 

prawa, możemy wymagać  podania 

innych danych niezbędnych np. ze 

względów rachunkowych lub 

podatkowych. W pozostałym 

zakresie podanie danych jest 

dobrowolne. 

3. Prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych  można 

wykonać: 

 w odniesieniu do żądania 

sprostowania danych: osoba 

zauważy, że dane są 

nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

 w odniesieniu do żądania 

usunięcia danych:  

 dane nie będą już 

niezbędne do celów, 

dla których zostały 

zebrane przez ANQ 

Gabinet 

kosmetyczny Aneta 

Buczek;  

 osoba cofnie zgodę 

na przetwarzanie 

danych;   

 zostanie złożony 

sprzeciw wobec 

przetwarzania 

danych;  

 dane będą 

przetwarzane 

niezgodnie z 

prawem;  

 dane te powinny być 

usunięte w celu 

wywiązania się z 

obowiązku 

wynikającego z 

przepisu prawa; 

 w odniesieniu do żądania 

ograniczenia przetwarzania 

danych:  

 zauważy Osoba, że 

dane są 

nieprawidłowe – 

można żądać 

ograniczenia 

przetwarzania takich 

danych na okres 

pozwalający 

sprawdzić 

prawidłowość 

danych;  

 dane będą 

przetwarzane 

niezgodnie z 

prawem, ale nie 

będzie osoba 

chciała, aby zostały 

usunięte;  

 dane nie będą  już 

potrzebne, ale mogą 

być potrzebne 

Osobie do obrony 

lub dochodzenia 

roszczeń;  
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  wniesie Osoba 

sprzeciw wobec 

przetwarzania 

danych – do czasu 

ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione 

podstawy po naszej 

stronie są nadrzędne 

wobec podstawy 

sprzeciwu; 

4. W każdym momencie Osoba może 

zażądać usunięcia swoich danych 

osobowych z naszej bazy lub 

wnieść skargę w związku z 

przetwarzaniem przez nas danych 

osobowych do organu nadzorczego, 

którym jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych 

(adres: Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. Prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych gdy: 

 ich przetwarzanie odbywa 

się na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu lub 

dla celów statystycznych, a 

sprzeciw jest uzasadniony 

przez szczególną sytuację, 

w której Osoba się znalazła 

lub jeżeli nie występują już 

przesłanki do ich 

przetwarzania. 

 


