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Obowiązek informacyjny dla osób podających  
swoje dane osobowe i dane osobowe innych osób 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Krysiak prowadzący 

jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Krysiak z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Pszennej 3 lok. 34, 30-654 Kraków, NIP 9820341779 wpisanym do Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować za 
pośrednictwem adresu e-mail: hello@dearhunter.pl lub pisząc na adres korespondencyjny 
wskazany powyżej.  

 
2. Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, data ślubu, miejsce ślubu, 

numer telefonu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 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 („RODO”) w następujących celach oraz w oparciu o 
następujące podstawy prawne: 

 
a. w celu udzielenia informacji na temat usług świadczonych przez Administratora, w 

tym o cenach poszczególnych usług, terminach, w których Administrator jest 
dostępny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
lub przez stronę trzecią, polegających na informowaniu o usługach świadczonych przez 
Administratora, ich cenach i terminach, w których Administrator pozostaje dostępny); 
 

b. w celu zawarcia i wykonywania ewentualnej umowy (w tym w celu utrzymywania 
komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); 

 
c. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym w 

celu wypełnienia obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości przez 
Administratora) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);  
 

d. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 
polegających na obronie praw). 

 
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: usługodawcy, którzy wykonują na rzecz 

Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, kurierzy, operatorzy 
pocztowi, podmioty świadczące dla Administratora usługi polegające w szczególności na 
wykonywaniu odbitek, wywoływaniu zdjęć, drukowaniu zdjęć, wykonywaniu albumów 
(fotoksiążek). 

 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu, w jakim są 

przetwarzane (lub do czasu sprzeciwu), a po osiągnięciu celu przez okres wymagany 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami 
dotyczącymi dochodzenia roszczeń). 

 
5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich przeniesienia, jak również prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu gdy: 
a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją,  
w której Pani/Pan znalazł/a lub  
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b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 
bezpośrednim. 

 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji o usługach 

świadczonych przez Administratora oraz ewentualnego zawarcia oraz wykonania umowy i jest 
dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest niemożliwość udzielenia 
odpowiedzi na zadane pytania, jak również brak możliwości zawarcia umowy. Pani/Pana dane 
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

8. Źródłem pozyskania danych osobowych jest osoba, która skorzystała z opcji kontaktu z 
Administratorem dostępnej pod adresem: https://dearhunter.pl/poznajmy-sie/ w celu uzyskania 
informacji o usługach świadczonych przez Administratora, w tym cenach tych usług oraz 
dostępności Administratora we wskazanych terminach i/lub osoba, która podpisała z 
Administratorem umowę na wykonanie fotografii. Osoba taka powinna wykonać obowiązek 
informacyjnego względem osoby, której dane przekazała, czyli powinna tę osobę zapoznać z 
postanowieniami punktów od 1 do 9. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług 
IT, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług/oprogramowania/aplikacji, które 
dostarczają. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów 
Zjednoczonych odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 
2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (tzw. 
„decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony” zgodnie z artykułem 45 RODO), 
potwierdzającej ich odpowiednie zabezpieczenie. Ma Pani/Pan możliwość uzyskania kopii tych 
danych. 

https://dearhunter.pl/poznajmy-sie/

