
Korzystając z usług PRIMAVERA Katarzyna Szymańska-Ladra oświadczają Państwo, że zapoznali się z 

informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w wiadomości e-mail lub umieszczoną na 

stronie internetowej: http://tlumaczprzysiegly.wroclaw.pl/. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

PRIMAVERA Katarzyna Szymańska-Ladra 

51-610 Wrocław,  

ul. Moniuszki 32 

 e-mail: katarzyna.szymanskaladra@tp.wroclaw.pl 

NIP: 898-126-23-69  

REGON: 930984249 

 

2. PRIMAVERA Katarzyna Szymańska-Ladra, przetwarza Państwa dane w celu: 

o prowadzenia korespondencji mailowej;  

o sporządzenia wyceny oraz realizacji usług tłumaczeniowych zleconych mailowo, telefonicznie 

lub ustnie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO); 

o dokonania wpisu (dla tłumaczenia przysięgłego) do repertorium, tj. wykazu czynności 

tłumacza przysięgłego; obowiązek ten wynika z przepisów Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. 

o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2702) w szczególności z art. 17 ust. 

2 Ustawy. 

 

3. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe w przypadku tłumaczenia przysięgłego (art. 17 

ust. 2 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego).  

 

Podanie adresu e-mail, numeru kontaktowego czy danych adresowych jest dobrowolne. 

Jednak ich nieprzekazanie uniemożliwia kontakt w trakcie realizacji usługi oraz prawidłową 

identyfikację osoby odbierającej dokumenty oryginalne oraz podlegające tłumaczeniu, w 

wyniku czego mogą one zostać przekazane osobie nieuprawnionej. 

 

4. Dane obowiązkowe w przypadku tłumaczeń przysięgłych będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. 

Przy czym kopie dokumentów, w języku oryginalnym oraz docelowym, mogą być 

przechowywane przez czas nieokreślony czego podstawę stanowi prawnie 

usprawiedliwionego interes administratora.  

 

5. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy świadczący usługi tłumaczeniowe oraz 

podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. 

 

 

6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do Państwa danych, dostarczenia kopii danych 

podlegających przetwarzaniu, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania do ich przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, 

gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności. 

 

Mają Państwo uprawnienie do wniesienia, w każdym czasie, sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, jednak może to skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy. 

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


