
 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest 

firma WSI Warszawska sp. z o. o. 

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r., 

zobowiązuje nas do poinformowania Państwa o przechowywaniu i przetwarzaniu przez nas 

Państwa danych osobowych. 

 

Dotyczy to wyłącznie danych, takich jak adresy, numery telefonów, osoby kontaktowe, numery 

podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO 

w celu należytego świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia uzasadnionych interesów administratora (dochodzenie 

roszczeń, weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcie techniczne, rozliczenia finansowe, w tym 

wystawianie dokumentów księgowych). Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w celach 

marketingowych wyłącznie za dodatkowo udzieloną przez Państwa zgodą. 

Chcielibyśmy zapewnić, że zbieramy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w związku z relacją 

biznesową pomiędzy naszymi firmami. 

Dane użytkowników będą udostępniane stronom trzecim tylko w przypadku, jeśli zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. b RODO jest to wymagane do prawidłowego zrealizowania umowy lub w oparciu o 

prawnie uzasadnione interesy zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. f  RODO, dotyczące sprawnego i 

efektywnego prowadzenia naszej działalności gospodarczej. 

Jeśli korzystamy z usług podwykonawców w celu świadczenia naszych usług, podejmiemy 

odpowiednie prawne środki ostrożności, a także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

w celu ochrony Państwa danych osobowych. 

Dane będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich posiadania, tzn. do dnia ustania 

obowiązków prawnych (łącznie z wnioskami organów), rozwiązania sporów, utrzymania 

bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania 

obowiązującej umowy. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą na 

przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do czasu 

zaprzestania działań marketingowych lub wycofania zgody przez tą osobę. 

 

Ponadto wskazujemy, że mają Państwo prawo żądania od nas dostępu do Państwa danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie.  

Państwa bezpieczeństwo i zaufanie jest dla nas najważniejsze. 

 


