
SkinSolution sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 27, 81-761 Sopot 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dalej RODO) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SkinSolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Jana 

III Sobieskiego 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000819585, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych wniesiony w całości; 

2) osobą odpowiedzialną w zakresie ochrony danych w SkinSolution jest pani Milena Dudzic (*e-mail: 

rodo@skinsolution.pl); 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą (lub mogą być) w celu: 

a) zawarcia umowy sprzedaży lub wykonywania działań zmierzających do jej zawarcia (złożenia 

zamówienia) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

b) realizacji złożonego zamówienia (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) komunikacji bezpośredniej i pośredniej w celu realizacji usług marketingowych (o ile to Pani/Pana 

dotyczy), na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, która jednak jest niezbędna do kontaktu ze SkinSolution); 

d) realizacji usług marketingowych (o ile to Pani/Pana dotyczy) zgodnie z zawartą umową/zleceniem 

(na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

e) komunikacji bezpośredniej i pośredniej w celu realizacji usług szkoleniowych (o ile to Pani/Pana 

dotyczy), w tym w szczególności poprzez formularz kontaktowy na stronie www.skinsolution.pl (na 

podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która 

jednak jest niezbędna do kontaktu ze SkinSolution) lub w celu zawarcia umowy szkoleniowej lub 

podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);wykonania 

usług szkoleniowych (o ile to Pani/Pana dotyczy) zgodnie z zawartą umową/zleceniem (na 

podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

f) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w związku z transakcją /usługą (na podstawie realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

g) dochodzenia, ochrony lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

h) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego (na podstawie realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze - art., 6 ust. 1 lit. c RODO); 

i) w celach marketingowych (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz SkinSolution w 

wyżej wymienionym zakresie, w tym podmiot obsługujący dostawy towarów, podmiot świadczący usługi 

prawne lub podatkowo – księgowe; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy: 

a) świadczenia usług oraz  

b) przewidziane prawem dla rozliczania i ewidencjonowania zdarzeń podatkowych, oraz  

c) przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych ze świadczonymi usługami; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

http://www.skinsolution.pl/


cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak ww. przepisów 

szczególnych; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w tym w przypadku lekarzy - numeru prawa 

wykonywania zawodu jest warunkiem świadczenia usług - jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani 

rzecz.  

10) Skin Solution nie zbiera i nie przetwarza danych szczególnych kategorii;  

11) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania do celów marketingu bezpośredniego, 

ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia umowy lub świadczenia 

usług, efektem profilowania może być przesłanie informacji marketingowych na podany adres email.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (dalej RODO) informuję, iż:  

12) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SkinSolution sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Jana 

III Sobieskiego 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000819585, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych wniesiony w całości; 

13) osobą odpowiedzialną w zakresie ochrony danych w SkinSolution jest pani Milena Dudzic (*e-mail: 

rodo@skinsolution.pl); 

14) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

j) zawarcia umowy sprzedaży lub wykonywania działań zmierzających do jej zawarcia (złożenia 

zamówienia) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

k) realizacji złożonego zamówienia (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

l) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w związku z transakcją (na podstawie realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

m) dochodzenia, ochrony lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora -  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

n) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego (na podstawie realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze - art., 6 ust. 1 lit. c RODO); 

o) w celach marketingowych (na podstawie wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych - 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

15) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz SkinSolution w 

wyżej wymienionym zakresie, w tym podmiot obsługujący dostawy towarów, podmiot świadczący usługi 

prawne lub podatkowo – księgowe; 

16) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

17) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy: 

d) świadczenia usług oraz  

e) przewidziane prawem dla rozliczania i ewidencjonowania zdarzeń podatkowych, oraz  

f) przedawnienia ewentualnych roszczeń z związanych ze świadczonymi usługami; 



18) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak ww. przepisów 

szczególnych; 

19) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

20) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług -  jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.  

21) Skin Solution nie zbiera i nie przetwarza danych szczególnych kategorii;  

22) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania do celów marketingu bezpośredniego, 

ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia umowy lub świadczenia 

usług, efektem profilowania może być przesłanie informacji marketingowych na podany adres email.  


