
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Winciorek prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą „Vinci Marketing Michał Winciorek”, wykonujący działalność gospodarczą 

w Łodzi 93-509 przy ul. Paderewskiego 25/42, NIP 7292659116. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawnymi.  

Dane będą przetwarzane: 

1. w celu wykonania usługi polegającej na dokonaniu bezpłatnej oceny zasadności wytoczenia 

powództwa przeciwko bankowi i pośrednictwie z kancelarią prawną mogącą reprezentować Państwa 

w sądzie, a więc w celu wykonania umowy – przez czas niezbędny do jej realizacji, a po jej zakończeniu 

dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania 

wynikających z niej obowiązków (6 ust. 1 lit. b RODO). Podkreślam, że jeżeli zdecydujesz się na 

wytoczenie powództwa przeciwko bankowi, na podstawie zawartej umowy, przekażę Twoje dane 

do kancelarii prawnej, która będzie prowadzić Twoją sprawę w sądzie. Po przekazaniu danych to 

kancelaria stanie się administratorem Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług 

prawnych, 

2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania 

za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Prawnie uzasadniony 

interes Administratora polega m.in. na promowaniu działalności administratora oraz dochodzeniu 

ewentualnych roszczeń przez administratora. 

W klauzuli opisane zostały jedynie zasady przetwarzania danych osób, które zdecydowały się na 

skorzystanie z bezpłatnej usługi analizy umowy, a więc moich klientów. Zasady przetwarzania danych 

osobowych użytkowników strony internetowej oraz osób odwiedzających mój fanpage w serwisie 

Facebook opisane zaś zostały odpowiednio w Polityce prywatności oraz Polityce prywatności portali 

społecznościowych. 

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na 

Państwa wpływa. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność skorzystania 

z usług Administratora oraz stosowania wobec Państwa marketingu internetowego. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być  hostingodawca przechowujący dane na serwerze, 

dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane 

osobowe, pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań 

wymaga takowego dostępu. 

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG, czyli do państw 

trzecich. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić przez 

odbiorców danych (hostingodawcę strony internetowej, poczty elektronicznej), którzy przy świadczeniu 

swoich usług wykorzystują podwykonawców posiadających siedziby poza EOG. Podmioty te 

gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności 

przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. 


