
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 
 

• Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres 
zamieszkania lub adres siedziby oraz e-mail, numer telefonu, numer NIP , adres IP), 
które Użytkownik przekazuje nam w trakcie rejestracji  w systemie B2B. 

• Dane są przetwarzane w celu wystawienia odpowiednich dokumentów. Wystawiając 
fakturę przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres 
zamieszkania lub adres siedziby oraz e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer 
zamówienia, numer rachunku bankowego. Podstawą prawną takiego przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli 
takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych 
Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. 

• Przetwarzamy dane korespondencyjne zawarte lub związane z jakąkolwiek wysyłaną 
nam informacją w celu komunikacji z Państwem. Podstawą prawną tego 
przetwarzania jest Wasza zgoda oraz nasze uzasadnione interesy, a mianowicie 
właściwe zarządzanie naszą stroną internetową, prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz komunikacja z użytkownikami. 

• Żadne dane osobowe nie będą przekazywane przez nas stronom trzecim, z wyjątkiem 
firm, które świadczą nam usługi, takich jak: biura rachunkowe obsługujące 
księgowość, prawnicy, firmy doradcze, firmy hostingowe, sprzedawcy IT, ewentualnie 
firmy ubezpieczeniowe (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody) w ramach 
odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych. 

• Oprócz tego na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu 
może możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych Użytkownika w 
tym adresu IP również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika, jednak 
w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne aby 
spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług i prowadzić nam 
działalność zgodnie z prawem. I tak na przykład aby otrzymać od nas fakturę 
konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a 
zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru 
NIP – w przypadku odmowy nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury. Aby 
móc się z Państwem skontaktować telefonicznie w sprawach związanych z realizacją 
zamówienia, konieczne jest podanie numeru telefonu , w przypadku odmowy nie 
jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego. 

        Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej 

Polityce prywatności 


