
 
 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art.13 ogólnego 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

informujemy Państwa, że: 

 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowa WANART 

Piotr Gołębiowski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 38a, PL 56-200 Góra. 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@wanart.pl, telefonicznie pod 

nr +48 65 5433599 lub pisemnie na podany wyżej adres pocztowy. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usług. 

 

Cel i okres przetwarzania danych towarowo-osobowych 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: 

a) zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów/usług, bądź innych umów współpracy handlowej, 

co oznacza między innymi kontakt telefoniczny i elektroniczny (e-mail) – przez czas trwania umowy 

oraz rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna, art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia); 

b) niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego, w związku z prowadzeniem działalności, w tym 

m.in. na podstawie przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących 

archiwizowania dokumentacji księgowej – przez okres wymagany przez przepisy prawa, które nakazują 

Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia); 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, jak np. urzędy skarbowe oraz podmioty świadczące dla nas 

usługi tj. księgowe, transportowe, pocztowe, bankowe, teleinformatyczne. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcą znajdującym się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

 

Uprawnienia w sprawie przetwarzania danych 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenie 

danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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