
KLAUZULA INFORMACYJNA
POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW

Administrator Danych Osobowych
Administratorami  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Waldemar  Dróżdż  prowadzący  działalność
gospodarczą pod nazwą WM-FORMAT Waldemar Dróżdż, z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul.
Słowiczej 34. Można się ze mną skontaktować:
 listownie, przesyłając korespondencję na mój adres,
 telefonicznie, pod nr. telefonu: +22 750 10 60,
 mailowo, przesyłając korespondencję na adres: waldemardrozd@wmformat.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 niezbędnym do realizacji czynności zmierzającej do zawarcia umowy, zgodnie art. 6 ust 1 lit
b RODO, 

 przesyłania ofert handlowych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie art. 6 ust 1 lit a RODO,
 w  celu  realizacji  usprawiedliwionych  moich  celów,  zgodnie  z  art.  6  ust  1  lit  f  RODO,

wynikających z  działań podejmowanych w ramach możliwości  nawiązania  współpracy,  a
także  w  celu  uniknięcia  ponownego  kontaktu  w  przypadku,  gdy  nie  wyrazi  Pan/Pani
zainteresowania współpracą.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze mną, w związku
ze świadczeniem usług:
 hostingowych – H88 S.A.,
 świadczące usługi informatyczne oraz wspierające moje systemy informatyczne.

Okres retencji danych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 do czasu odwołania zgody w przypadku wyrażenia zgody na przesłanie oferty,
 dane  niezbędne  do  identyfikacji  są  przetwarzane  na  podstawie  uzasadnionego  mojego

interesu do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 prawo dostępu do treści swoich danych,
 prawo do sprostowania, 
 prawo do usunięcia danych, w przypadku gdybym je przetwarzał bez podstawy prawnej,
 prawo do przenoszenia danych których podstawą przetwarzania jest czynność zmierzająca

do zawarcia umowy lub zgoda,
 prawo ograniczenia przetwarzania, 
 prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  w  przypadku  kiedy  przetwarzanie

odbywa  się  na  podstawie  zgody.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 prawo do wniesienia sprzeciwu, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie mojego
uzasadnionego interesu,

 prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem otrzymania ode mnie oferty oraz
nawiązania współpracy.


