Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Ze względu na wejście w życie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „RODO”, poniżej
przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.
I. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14,
53- 609 Wrocław, NIP: 7352543789 (dalej jako „Administrator” lub „my”).
II. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
skontaktuj się z nami:



przez e-mail: inwestycje@wojdyla.pl
pisemnie na adres: Wojdyła Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 14,
53- 609 Wrocław

III. Jakie są cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1.

art. 6 ust. 1 lit b. RODO wtedy, gdy jest to dokonywane w celu zawarcia z nami umowy, rozpoczęcia
świadczenia na rzecz Pani/Pana usług lub sprzedaży towarów, w celu wykonania zawartej z nami przez
Panią/Pana umowy;

2.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (np. rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatkowo-księgowe,
wypełnienie obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów);

3.

art. 6 ust. 1 lit. d RODO wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

4.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów (takich jak, np. dochodzenie, ustalanie, obrona przed roszczeniami,
zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacja należności;
prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych) realizowanych przez
Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których Pani/Pana prawa i wolności powinny mieć nadrzędny
charakter, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

IV. Jakie kategorie danych przetwarzamy?
1.

W celach wskazanych w paragrafie III Administrator może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana
danych osobowych: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, adres poczty
elektronicznej. W wypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi Administrator będzie przetwarzać
dodatkowo firmę przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON

2.

Dodatkowo, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, może Pani/Pan udzielić zgody na przetwarzanie jej/jego
danych w celach innych, niż wskazany w punkcie III.1-III.4. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie
w celu i zakresie opisanym w treści Pani/Pana indywidualnego oświadczenia, a podanie tych danych i tych
udzielenie zgód w tym zakresie jest dobrowolne.

V. Kto może mieć być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych ?
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za
przetwarzanie Pani/Pana danych.
VI. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej?
Obecnie nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
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VII. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych.
Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania
wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy
– zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).
VIII. Jakie ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Pani/Panu:
1.

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

Prawo do usunięcia danych:

4.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan
zażądać, abyśmy je usunęli;

5.

Ograniczenia przetwarzania danych: Może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem
działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem
przetwarzania danych;

6.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż
marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
Powinna/ien Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem
uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana
dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są
nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;

7.

Prawo do przenoszenia danych: Ma Pani/Pana prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana
dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pana zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

8.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważa Pani/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

9.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak w zakresie podanym w punkcie IV.1 stanowi
niezbędny warunek umożliwiający zawarcie umowy, jej wykonanie oraz wykonanie usługi.
X. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Spółce Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o.
Pełna treść polityki bezpieczeństwa jest dostępna na stronie http://www.inwestycje.wojdyla.pl/rodo.html
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