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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na administratorów 

danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 

„RODO” lub „ORODO” lub „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o Ochronie 

Danych”) AWANS Anna Szkutnik informuje o poniższym: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA HOSTESS 

 

1) Administratorem przekazanych danych jest AWANS Anna Szkutnik Świerki 

50, 82-230 Nowy Staw, e-mail: biuro@awans-hostessy.pl, tel.698432771; 

2) Dane są przetwarzane w celu realizacji zleceń, promocyjnych, 

marketingowych, na podstawie udzielonej zgody. 

3) Dane osobowe są przekazywane (w razie konieczności) następującym 

kategoriom odbiorców: koordynatorom zatrudnionym przez agencję do 

nadzoru akcji. 

4) Dane osobowe są przetwarzane przez 5 lat,  

5) Podane danych osobowych jest dobrowolne , ale wymagane do 

współpracy z AWANS Anna Szkutnik, zaś ich niepodanie będzie 

skutkować niemożnością współpracy. 

Hostessom których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

1) Żądania od administratora dostępu do dotyczących ich danych 

osobowych, 

2) Żądania sprostowania danych osobowych, 

3) Żądania usunięcia danych osobowych, 

4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

5) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

6) Żądania przenoszenia danych, 

7) Cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie 

zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 
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8)  Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW USŁUG 

6) Administratorem przekazanych danych jest AWANS Anna Szkutnik Świerki 

50, 82-230 Nowy Staw, e-mail: biuro@awans-hostessy.pl, tel.698432771; 

7) Dane są przetwarzane w celu realizacji zleceń, promocyjnych, 

marketingowych, na podstawie udzielonej zgody. 

8) Dane osobowe są przekazywane (w razie konieczności) następującym 

kategoriom odbiorców: pracownikom AWANS Anna Szkutnik, 

9) Dane osobowe są przetwarzane przez 5 lat,  

10) Podane danych osobowych jest dobrowolne , ale wymagane do 

współpracy z AWANS Anna Szkutnik, zaś ich niepodanie będzie 

skutkować niemożnością współpracy. 

Osobom których dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

9) Żądania od administratora dostępu do dotyczących ich danych 

osobowych, 

10) Żądania sprostowania danych osobowych, 

11) Żądania usunięcia danych osobowych, 

12) Żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

13) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

14) Żądania przenoszenia danych, 

15) Cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie 

zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

16)  Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1) Dane zbierane o użytkownikach  i ich wykorzystanie 

Podczas wizyty na stronie internetowej www.awans-hostessy.pl, zwanej dalej 

Serwisem automatycznie zbierane są dane użytkowników tj.: adres IP, nazwa 

domeny, typ przeglądarki. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do analizy 

zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. 
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Dane zbierane podczas korespondencji użytkownika za pomocą strony 

internetowej w celu kontaktu z naszą firmą (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, 

telefon), wykorzystywane są w celu realizacji jego zapytań, przygotowania 

oferty handlowej na podstawie jego preferencji. 

Szczegóły wykorzystania danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna. 

2) Korzystanie z plików Cookies 

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies 

zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania 

ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest AWANS Anna Szkutnik. 

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień 

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki 

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach 

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o 

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania. 

 

3) Google Analytics  

 

Strona internetowa www.awans-hostessy.pl wykorzystuje system Goolge 

Analytics, rozwiązanie w zakresie analityki sieciowej stworzone przez firmę 

Google, które umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na witrynie. 

 

Wejście na stronę www.awans-hostessy.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Google danych, które 

zostały zebrane na podstawie jego ruchów na witrynie w taki sposób oraz w 

takim celu, jak opisano powyżej. 
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