
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FlyArgo sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, 
przy ul. Aleja Katowicka 11, 05 - 830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000722893, NIP: 5342579626, REGON: 36967798100000, kapitał zakładowy: 
290.000,00 zł w całości wpłacony. 

2. Kontakt z Administratorem możliwych jest w następujący sposób:  
a. listownie na adres: FlyArgo sp. z o.o. Aleja Katowicka 11, 05 - 830 Wolica 
b. przez e-mail: office@flyargo.aero 

3. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  którym można kontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można 
kontaktować w następujący sposób: 

a. listownie na adres: FlyArgo sp. z o.o. – Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Aleja Katowicka 11, 05 - 830 Wolica 

b. przez e-mail: iodo@flyargo.aero  
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu 

z Administratorem. 
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO).  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające 

Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty 
świadczące usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, prawne lub doradztwa 
gospodarczego, także podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Administratorem.  

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia 
odpowiedzi na złożone zapytanie, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia udzielenia 
odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu 
do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia 
ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wycofania w dowolnym momencie 
wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak 
Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w 
formie profilowania. 

 


