Szanowny Użytkowniku
Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej:
"RODO") informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez
administratora danych osobowych – Wisebase Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa KRS 0000361572; NIP: 7811854202 (dalej: "Administrator").
Dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@wisebase.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) Realizacji umowy w szczególności komunikacji dotyczącej szczegółów obsługi
poszczególnych sieci handlowych, jakości bazy danych,
2) Komunikacji marketingowej i ustalenia warunków handlowych,
3) Rozliczeń handlowych w tym przesyłania faktur drogą elektroniczną
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
− art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
− art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku odpowiednimi przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług,
− zgoda udzielona na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub
art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania nie są
przepisy wskazane wyżej.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych
powyżej, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom władzy publicznej
upoważnionym do otrzymywania tych danych, podmiotom świadczącym usługi w
zakresie rachunkowości, obsługi prawnej oraz podmiotom świadczącym usługi
hostingu danych.

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu przez
okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń administratora wynikających
z umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wystawieniem
faktury dane będą przechowywane przez okres przechowywania faktury zgodnie z
odpowiednimi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy
podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przechowywane do
momentu jej cofnięcia.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
− prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 RODO,
− prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 RODO,
−
−
−
−

prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 RODO,
prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 RODO,
prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na
podstawie art. 21 RODO.

Jednocześnie w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie
udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody wystarczające jest
przesłanie na adres e-mail rodo@wisebase.pl stosownego oświadczenia.
W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez Administratora z RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.
Podanie danych osobowych związanych z wystawieniem faktury wynika z obowiązku
ustawowego.

