
Klauzula informacyjna: 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie EJART sp. j. J.,E.,A.,R., Teodorczyk  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks.I. Kłopotowskiego 38/37 . 

 Aktualny kontakt z Administratorem Państwa danych: biuro@ejart.pl 
 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe jako naszego Kontrahenta 
(w tym dane osobowe osób upoważnionych do kontaktu) uzyskane podczas zawierania z 
Państwem umowy bądź dla celów realizacji zamówień oraz w trakcie trwania współpracy, w 
szczególności: 

• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu,   
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, 

numer rachunku bankowego, nazwę firmy reprezentowanego podmiotu. 

 
Gromadzimy Dane osobowe w następujących celach: 

• zawierania i wykonywania łączącej nas umowy/zamówienia, oraz świadczenia dla 
Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, dostaw, obsługi reklamacji, 
przyznania rabatów, marketingu produktów i usług których dostawcą jest Administrator , 
badania satysfakcji  

• realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności 
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów 
archiwizacyjnych    

• ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 
dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów 
sądowych, 

• skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (mail, telefon, SMS), 

• wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
(przeprowadzania działań marketingowych, dochodzenia roszczeń). 

 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcą danych osobowych będzie EJART sp.j. J.,E.,A.,R., Teodorczyk z siedzibą w  
Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 38/37. Ponadto Administrator może przekazywać Dane 
osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: 

• podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (Przetwarzający 
dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora 
przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz 
realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie 
danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane 
osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi 
księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi 
współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy 
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zawartych z Administratorem umów, do stosowania odpowiednich środków 
bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz 
przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora, 

• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest 
to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków 
nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
dostarczającym i serwisującym systemy informatyczne i monitorujące Administratora, 
organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i 
organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom 
udzielającym świadczeń. 

 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej 
organizacji międzynarodowej. 
   

Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe są przechowywane: 

• w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub 
zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania 
danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych 
danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie 
trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do 
czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. 
rozpatrywanie reklamacji); 

• w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań 
wynikających z poszczególnych przepisów prawa; 

• w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania 
umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w 
takim celu; 

• w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią 
objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie 
tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu; 

• poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie 
ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek 
organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 


