
Klauzula Informacyjna

w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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

(dalej zwane „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny

Administratora danych, niniejszym informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wosana  S.A.  z  siedzibą  w  lokalizacji,

ul. Batorego 35 a, 34-120 Andrychów, wraz z dwoma oddziałami w lokalizacji: 

a) Turów, ul. Południowa 53, 42-256 Olsztyn,

b) Damnica, ul. Przemysłowa 7, 76-231 Damnica.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Krzysztof Kuźma. Kontakt z

IOD jest możliwy pod adresem – iod@wosana.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w  celu  zawarcia  z  Administratorem  Umowy   lub  podjęcia  na  Pani/Pana  żądanie  działań

zmierzających do zawarcia takiej Umowy oraz późniejszej  jej  realizacji  (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

b) w  celu  zawarcia  z  administratorem  Umowy  lub  podjęcia  na  żądanie  podmiotu,  którego

Pani/Pan reprezentuje działań zmierzających do zawarcia takiej oraz późniejszej jej realizacji t

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c) wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  w  związku  z  realizacją

zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym w

celach  archiwalnych  (dowodowych),  w  celu  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed

roszczeniami,  w  celu  analitycznego  doboru  usług  do  potrzeb  klientów  administratora,

optymalizacji  produktów oraz procesów, a także w celu badania satysfakcji  klientów oraz

określania jakości obsługi, gdy zawarliśmy z Panią/Panem umowę, w celu oferowania przez

administratora  w  drodze  marketingu  bezpośredniego  oraz  promocji  produktów  i  usług

realizowanych przez administratora, w celu prowadzenia skutecznego monitoringu wizyjnego

w budynkach administratora oraz na zewnątrz tych budynków (podstawa prawna: art. 6 ust.

1 lit. f) RODO);

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmioty  będące  podwykonawcą

administratora na podstawie umowy powierzenia.

5. Okres przetwarzania danych:

a) w  zakresie  realizacji  zawartej  przez  Panią/Pana  lub  przez  podmiot,  który  Pani/Pan

reprezentuje umowy z  administratorem,  przez  okres  jej  obowiązywania,  a  po  tym czasie

przez  okres  konieczny  dla  zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń  administratora

wynikających z Umowy;



b) w zakresie  wypełniania  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze  w związku z

realizacją zawartych umów, przez okres zobowiązujący Administratora do wypełnienia tych

obowiązków; 

c) w  zakresie  istnienia  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora,  w  tym  marketingu

bezpośredniego,  przez  okres,  w  którym  Administrator  będzie  w  stanie  udokumentować

istnienia  takiego   interesu,  stanowiącego  podstawę  przetwarzania  danych  lub  do  czasu

wniesienia przez Panią/Pana uzasadnionego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6. Mam  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  moich  danych  osobowych,  gdy

przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów

realizowanych przez administratora; zostałem poinformowany, że w razie wniesienia przeze mnie

sprzeciwu, administrator przestanie przetwarzać moje dane w ww. celach, chyba że będzie w

stanie wykazać, że w stosunku do moich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy,

które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub moje dane będą niezbędne do

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiadam prawo dostępu do moich

danych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia

przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,

7. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy  uznam,  że  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  narusza  przepisy  dotyczące  ochrony

danych osobowych;

8. Podanie danych osobowych:

a) w sytuacji  zawierania  przez  administratora  umowy z  osobą,  której  dane  dotyczą  podanie

danych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem zawarcia umowy,

b) w odniesieniu do procesów, które administrator ma obowiązek realizować podanie danych

jest obowiązkiem ustawowym

c) w sytuacji  zawierania przez administratora umowy z  osobą prawną przetwarzanie danych

osób  reprezentujących  taki  podmiot  nie  jest  obowiązkowe,  ale  jest  warunkiem  zawarcia

umowy,

9. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  obszarze  EOG,  a  administrator  nie  planuje

automatycznego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


