
KLAUZULA INFORMACYJNA 
(reklamacja) 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma AUNA sp. z o.o., 
ul. Słoneczna 18, 64-980 Trzcianka 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@norsytem.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu będą przetwarzane wyłącznie dla 
celów rozpatrzenia reklamacji i archiwizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), 

− - art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie 
obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta oraz Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). 

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane: 

− do czasu zakończenia procesu reklamacji oraz dla celów archiwizacyjnych przez 
okres 1 roku od dnia rozliczenia reklamacji. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące 
prawa: 

− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

− sprostowania (poprawiania) danych, 

− usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

− do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 
określonymi w art. 18 RODO), 

− do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 
RODO), 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie 
z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji procesu 
reklamacyjnego a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia 
niniejszej reklamacji. 

9. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji przez Firmę AUNA sp. z o.o., w tym profilowaniu. 
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