
 

Informacje o przetwarzaniu danych 

Kto jest administratorem Twoich danych? 

Administratorami Twoich danych jest  WEBA M.Bzduła i ska Spółka jawna  z siedzibą na Al. Armii 

Krajowej 61, 50-541 Wrocław, NIP 894-18-18-613, REGON 930934116 mail info@webadruk.pl 

O jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania  z naszych usług. Przede wszystkim 
są to dane potrzebne to zrealizowanie zleceń przez naszą firmę, jak również firmy wykonujące 
zlecenia w naszym imieniu, oraz wystawienia faktur vat. Dane mogą być wykorzystywane również w 
celach marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania- podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetworzenia do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu administratora. 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 

Przetwarzamy dane w celu: 

• Przedstawienia oferty. 

• Realizacji zlecenia. 

• Wysłania zrealizowanego zlecenia pod wskazany adres. 

• Wystawienia dokumentów księgowych (Faktura VAT, paragon) 

• Przesłania reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań. 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
 
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji zlecenia lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, 
jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. 
Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych 
kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, 
jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę. 
 

Komu możemy przekazać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je 
na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom 
ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych? 
 
• Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych na potrzeby marketingu oraz profilowania. 



• W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane 
są na podstawie zgody– przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania 
od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w 
celu przesłania ich innemu administratorowi danych. 
• Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania 
danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem). 
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z naszym biurem. Dane kontaktowe wskazane 
są powyżej. 

 

 

 

  

 


