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INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH i PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WoTax Wojciech Trzasko z siedzibą 
w Białymstoku, ul. mjr H. Sucharskiego 20. 

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do nas: 

tradycyjnie, w formie pisemnej na adres: 

WoTax, ul. Olmoncka 5, 15-604 Stanisławowo; 

w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: szef@wotax.pl. 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:  

- realizacji zamówień, zawarcia i wykonania umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez 
Administratora, 

- kontaktu handlowego drogą mailową lub telefonicznie, 
- wysyłania informacji o charakterze marketingowym, 
- rozpatrywania reklamacji, 
- odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Państwa, 
- do celów podatkowych i rachunkowych. 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b,  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. (RODO). Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane 
przez Pana/Panią w celach określonych powyżej, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na 
przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych, niezbędne w celu zawarcia umowy, w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. 
W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i/lub jej realizacja. Podanie danych osobowych 
w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody. 

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

6. Odbiorcy danych osobowych:  

Dane udostępnione przez Pana/Panią będą podlegały udostępnieniu podmiotom współpracującym 
z Administratorem, w szczególności:  
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- operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, w celu dostarczenia towaru, 
- operatorowi płatności, w celu realizacji umowy, 
- kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony praw. 

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, poza obszar Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych. 

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu określonym powyżej w pkt 3. Pani/Pana dane 
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania 
umowy oraz do końca roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz kontaktował się z Administratorem. 

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane i przetwarzane przez 
okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.  

 
 


