
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

   1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  

 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
Twoje dane osobowe, jest Wam-Art sp. z o.o. o,  z siedzibą w Mińsk Mazowiecki, 
przy ul. Łąkowej 30   

   2. Jak się z nami skontaktować́, żeby uzyskać́ więcej informacji o przetwarzaniu 
Twoich danych osobowych lub skorzystać́ z przysługujących Tobie uprawnień́ ?  

 Napisz do nas na adres biuro.wamart@gmail.com 

   3. Skąd mamy Twoje dane?  

 Otrzymujemy je od Ciebie podczas zawierania umowy oraz bezpośredniej 
korespondencji z Tobą. 
   4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
przez Wam-Art ?  

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania 
umowy zawartej z Tobą, w tym także do kontaktowania się̨ z Tobą. Dodatkowo, 
przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania niektórych Twoich danych dla 
celów podatkowych, pracowniczych i rachunkowych.  

 Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wam-Art, którym jest:  

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych własnych usług i wiadomości 
z bieżącej działalności Wam-Art,  

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami 
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją 
zgodą - przez e-mail;  

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie 
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z 
przepisów prawa).  

 Jeśli się̨ na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu: 
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www , 
będących własnością Wam-Art 

 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym 
momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś́ . Będziemy przetwarzać́ Twoje dane 
osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.  

   5. O jakie dane osobowe prosimy podczas zawierania umów? 
 Podczas zawierania umowy prosimy Ciebie o podanie następujących danych 
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osobowych, aby moc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym 
świadczyć Ci usługę̨:  

• firma przedsiębiorcy, imię̨ i nazwisko osoby fizycznej, zajmowane stanowisko 
adres e-mail w celach kontaktowych, czasami datę̨ urodzenia lub PESEL, rodzaj i 
numer dowodu tożsamości (w przypadku umów z osobami fizycznymi).  

 Jeżeli wymagają̨ tego przepisy prawa, możemy wymagać́ od Ciebie podania 
innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, pracowniczych, 
podatkowych lub gwarancyjnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych 
jest dobrowolne.  

   6. Jakie masz uprawnienia wobec Wam-Art w zakresie przetwarzanych danych?  

 Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia 
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a 
także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych.  

 Masz także prawo wnieść́ skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich 
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

   7. Czy przekazujemy komuś́ Twoje dane osobowe?  

 Tylko podmiotom współpracującym z Wam-Art w związku z realizacją zawartej z 
Tobą umowy, jeśli wymaga tego uzasadniony interes prawny Wam-Art lub w 
związku z obowiązkami nałożonymi na Wam-Art przez obowiązujące przepisy 
prawa.  

   8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego? Nie.  

   9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?  

 Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej 
z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:  

•  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych, pracowniczych, rachunkowych i gwarancyjnych,  

• statystycznych i archiwizacyjnych, 

•  dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.  



 Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres 
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń́ wystąpi 
wcześniej.  

 W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w 
którym Wam-Art  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je 
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia 
kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.  


