
Klauzula Informacyjna dla Klientów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAZUREK – Marek i Krzysztof Mazurek 
S.C. Gorzowski Dom Pogrzebowy (GDP) NIP 5993166894 z siedzibą 
w 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Żwirowa 21C. 

2) Inspektorem danych jest Jakub Rosiak. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z 
przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod 
adresem: iod@kbodo.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia kompleksowych usług 
pogrzebowych (również kremacyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w związku z 
działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy, wykonania zlecenia, rozpatrywaniem 
reklamacji, dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także działaniami 
podatkowo-księgowymi.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas 
w prowadzonej działalności na nasze zlecenie takie jak: administracje cmentarzy, szpitale, 
ZUS, KRUS, biura księgowe, kancelarie prawne, banki w przypadku konieczności prowadzenia 
rozliczeń, współpracujące z GDP instytucje finansowe w tym Funeral Finance Group Sp. z o.o., 
organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku, 
w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

7) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / wykonania 
zlecenia. W razie niepodania danych osobowych, firma nie będzie w stanie przyjąć zlecenia i 
nie będzie mogła wykonać usługi. 

9) Pani/Pana dane NIE BĘDĄ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi 
ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, 
składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

Zapoznałam/em się dnia ________________ Podpis Klienta___________________________

mailto:iod@kbodo.pl

