
Szanowni Państwo, 

 

Mając na uwadze, że od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej 

również jako: Rozporządzenie lub RODO, stosownie do treści art. 13 Rozporządzenia informujemy, 

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WEXPOOL spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnościąz siedzibą w Dąbrówka Wlkp., i adresem: ul. Poznańska 14a, 66-210 

Dąbrówka Wlkp.,tel. 68 3840 168 e-mail: info@wexpool.pl . 

2. Dane osobowe Państwa lub Państwa przedstawicieli pozyskane przed lub w trakcie zawierania 

umowy, przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 lit. b, c oraz f, i 

wykorzystywane w następujących celach: 

a. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub zlecenia, w tym również rozpoznania 

ewentualnych reklamacji (por. podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o 

rachunkowości i prawa podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz 

dokumentów księgowych (por. podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować 

sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym 

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

d. marketingu bezpośredniego, czyli w naszym uzasadnionym interesie (por. podstawa 

prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i 

wykonania umowy, co oznacza, że ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia. 

4. Wskazujemy, że w przypadku przedstawicieli dostawców, ich dane zostały pozyskane 

bezpośrednio od dostawców, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.  

5. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będziemy przetwarzać 

przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów, tj. 

a. przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy lub zlecenia i 

jednocześnie będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu, w którym operacje, 

transakcje zakupu i postępowania zakupowe zostały ostatecznie zakończone, a 

zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich 

gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia; 

b. przez czas określony w przepisach prawa, np. okres związany z obowiązkiem 

archiwizacji dokumentacji księgowej; 

c. w celu tworzenia statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne i wówczas dane 

osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych 

osobowych; 

6. Państwa dane osobowe przekazywać będziemy podmiotom, z którymi współpracujemy na 

potrzeby korzystania z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i 

usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, a nadto: 

a. podmiotom prowadzącym działalność (lub wykonującym usługi) pocztowe, 

kurierskie, spedycyjne, przewozowe; 

b. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną; 

c. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe oraz informatyczne, w tym 

wspierającym nasze systemy informatyczne; 
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d. nabywcom wierzytelności, jak również podmiotom prowadzącym działalność 

windykacyjną; 

e. działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom 

podejmującym na nasze zlecenie działania marketingowe lub promocyjne; 

f. bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. 

obszar Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii; nie będą także przekazywane do 

organizacji międzynarodowej. 

8. Nie podejmujemy w stosunku do Państwa decyzji, które by Państwa dotyczyły, w sposób 

zautomatyzowany ani też nie dokonujemy ich profilowania. 

9. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych; 

b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienia sprzeciwu, 

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

f. wnioskowania o usunięcie danych (jeżeli są bezpodstawnie przetwarzane), 

o ograniczenie lub zaprzestanie ich przetwarzania. 

10. Uszczegóławiając powyższe uprawnienie do wniesienia sprzeciwu, mają Państwo prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego 

uzasadnionego interesu, w tym na cele marketingu bezpośredniego. 

11. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub, że Państwa dane osobowe są przez nas 

przetwarzane z naruszeniem prawa. 

12. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-

mail: rodo@wexpool.pl 

13. Niniejsze pismo nie zmienia żadnych warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto 

informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 roku, jak również nie wymaga 

odpowiedzi. 


