
Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów 

 

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Wrona 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WMT Logistic Mateusz Wrona, ul. Strzelecka 

42/206, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 537 844 350, mail: 

mateusz.wrona@wmtlogistic.pl, (NIP: 7861702055, REGON:363145154), dalej jako 

Przedsiębiorca. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z administratorem 

korzystając z powyższych danych kontaktowych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są  w następujących celach oraz na następujących 

podstawach: 

a. na podstawie udzielonej zgody; 

b. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy pomiędzy Przedsiębiorcą a 

Państwem, a jeżeli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta 

Przedsiębiorcy, pomiędzy Przedsiębiorcą a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, w 

szczególności kontaktowania się stron między sobą w celu realizacji umowy, na 

podstawie zawartej między stronami umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

c. w celu wykonania ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków prawnych, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym: 

i. dokonywaniem rozliczeń związanych z realizacją umowy, 

ii. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości, 

iii. archiwizacji dokumentów wynikającej z przepisów prawa; 

d. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi 

z zawartej umowy, w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Przedsiębiorcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Przedsiębiorca nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celach innych, niż 

wskazane powyżej. 

5. Przedsiębiorca może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: 

a. dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, firma); 

b. dane identyfikacyjne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (w tym NIP, 

REGON); 

c. dane adresowe (w tym adres zamieszkania, adres siedziby, adres korespondencyjny); 

d. dane kontaktowe (w tym numer telefonu, e-mail); 

e. dane rozliczeniowe (w tym numer konta bankowego). 

6. Wskazane powyżej dane pochodzą bezpośrednio od Państwa, a jeżeli są Państwo 

pracownikami lub współpracownikami kontrahenta Przedsiębiorcy, Państwa pracodawcy lub 

zleceniodawcy, lub z publicznych rejestrów, w tym zwłaszcza CEIDG, REGON. 

7. Podanie przez Państwa przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, 

w celu zawarcia i wykonywania łączącej Przedsiębiorcę z Państwem umowy. W przypadku ich 

niepodania realizacja powyższego celu nie będzie możliwa. 

8. Państwa dane osobowe Przedsiębiorca może przekazywać następującym kategoriom 

podmiotów: 

a. swoim upoważnionym pracownikom lub współpracownikom; 
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b. swoim partnerom handlowym oraz dostawcom niezbędnych usług, przetwarzającym 

dane osobowe w imieniu Przedsiębiorcy na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w tym zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi 

księgowe, kadrowo-płacowe, kurierskie, ochroniarskie, informatyczne i 

programistyczne; 

c. innym podmiotom lub organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym przekazanie danych będzie niezbędne w celu ochrony praw 

Administratora lub osób trzecich w tym, w celu dochodzenia roszczeń bądź ochrony 

przed nimi. 

9. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany 

w oparciu o cel i podstawę prawną ich przetwarzania: 

a. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; 

b. celem wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia; 

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia 

roszczeń; 

d. celem wypełnienia ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków prawnych – do momentu 

wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

10. Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa dane osobowe zostaną 

przez Przedsiębiorcę trwale usunięte. 

11. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

informujemy, że mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego 

dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

12. Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych 

osobowych (art. 15 RODO) i ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub 

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 

RODO), a także wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO). 

13. Skorzystać ze swoich uprawnień mogą Państwo wykorzystując drogi kontaktu wskazanego 

powyżej. 

14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Przedsiębiorca nie podejmuje i nie zamierza podejmować w stosunku do Państwa decyzji, 

które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym 

profilowaniu. 

16. Państwa dane osobowe co do zasady nie są przez Przedsiębiorcę przekazywane do państw 

spoza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię), możemy jednak wyjątkowo zlecić wykonanie określonych usług bądź 

zadań informatycznych, podmiotom mającym siedzibę w tego rodzaju państwie trzecim, 

zwłaszcza usługodawcom hostingowym lub dostawcom oprogramowania. W tej sytuacji 

dołożymy wszelkich starań, aby bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zapewniały 

właściwe zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję 

Europejską, a Państwu w  każdej chwili będzie przysługiwało prawo uzyskania kopii danych. 

17. Przedsiębiorca zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 


