INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Za pomocą tego dokumentu informujemy o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych przez Woltair.pl Sp. z o.o. (dalej „Woltair”).
Zalecamy uważne przeczytanie informacji.
Zrobiliśmy wszystko, aby była ona jak najbardziej zrozumiała. Jeśli jednak nadal coś jest dla Ciebie niejasne, prosimy o
kontakt: info@woltair.pl.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i środki oraz decyduje o sposobie
przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
Woltair.pl Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Możesz się nami skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (pod adresem: info@woltair.pl).
Woltair nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
2. Jak i dlaczego przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Przetwarzając dane osobowe, przestrzegamy odpowiednich przepisów, w szczególności rozporządzenia (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Woltair przetwarza dane osobowe klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych wyłącznie w celu:
•

zawierania i realizacji umów,

•

rozwijania działalności gospodarczej i spełnienia związanych z nią wymogów prawnych (w szczególności, w
celu prowadzenia ewidencji przychodów i wydatków oraz otrzymanych płatności, co wynika z przepisów
prawa podatkowego),

•

dla realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (w szczególności, kontaktu z pracownikami czy
współpracownikami swoich partnerów biznesowych, w celu realizacji zawieranych umów, w celu udzielenia
odpowiedzi na pytanie/zapytanie ofertowe skierowane przez potencjalnego klienta, a także w celach
statystycznych i analitycznych).

Do przetwarzania danych osobowych dochodzi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 lit a), b), c) i f) RODO.
4. Czas przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania stosunku umownego. Po jego wygaśnięciu przechowujemy
tylko te dane osobowe, które są dalej niezbędne do realizacji naszych praw i wypełniania naszych obowiązków, lub
dla których jest to wymagane przepisami prawa.
5. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane bezwzględnie niezbędne do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy - imię,
nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub adres zamieszkania czasowego, dostawy lub inny adres kontaktowy,
adres e-mail i numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego, NIP.
W przypadku zaś przetwarzania danych osobowych w celu kontaktu zwrotnego lub odpowiedzi na zapytanie
ofertowe, przetwarzamy wyłącznie dane, które nam podałeś tj. w większości przypadków Twoje imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani
pro lowanie.
Woltair przetwarza dane osobowe bezpośrednio przez swoich pracowników oraz – w przypadkach wskazanych w
punkcie 7 poniżej – przez podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.
Woltair wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych.
Dane są zbierane i przetwarzane w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Dane nie są
przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
Gromadzone i przetwarzane są tylko takie dane, które są ściśle niezbędne do określonego celu.
6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Możesz mieć całkowitą pewność, że obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi z należytą starannością i zgodnie z
obowiązującym prawem. Chronimy Twoje dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie, który odpowiada
poziomowi technicznemu dostępnych zasobów. Woltair ma ściśle określone zasady dotyczące tego, który pracownik i
dział może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych oraz jakie dane osobowe może przetwarzać. W przypadku
przekazywania Twoich danych osobowych poza Woltair, zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony ich
bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
7. Komu jeszcze przekazujemy Twoje dane osobowe i dlaczego?
Zasadniczo nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Woltair, chyba że:
▪
▪
▪

mamy Twoją zgodę;
taki obowiązek lub upoważnienie wynika z przepisu prawa (np. w przypadku żądań organów ścigania);
podmioty trzecie świadczą na naszą rzecz, zgodnie z naszymi poleceniami, usługi techniczne i
organizacyjne (podmioty przetwarzające dane osobowe), w tym obsługę oprogramowania i
przechowywanie danych, osoby świadczące usługi audytorskie, księgowe, podatkowe, prawne itp.

Ponadto, jeżeli jest to konieczne dla realizacji umowy, Twoje dane możemy udostępniać rmom kurierskim oraz
bankom (jeżeli dokonujesz płatności przelewem bankowym).
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej.

8. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

fi

fi

W związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi przysługują Ci następujące prawa:

▪
▪
▪
▪
▪

prawo do uzyskania potwierdzenia (nie)przetwarzania Twoich danych osobowych oraz dostępu do danych
osobowych, które Cię dotyczą i które przetwarzamy;
prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są niedokładne lub
niekompletne;
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku spełnienia
warunków określonych przepisami prawa;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych;
prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.

W przypadku, gdy niektóre z Twoich danych osobowych przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, masz prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej cofnięciem.
Przekazanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy
udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
Możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw, zgłaszając je pisemnie administratorowi na adres siedziby Woltair lub
na adres e-mail: info@woltair.pl.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

