
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 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) 

prosimy o zapoznanie się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez Wimar Wentylacja Klimatyzacja Sp. z 

o. o. z siedzibą w Sosnowcu. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady 

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania 

danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. 

1.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest WIMAR WENTYLACJA 

KLIMATYZACJA SP. Z O. O. z siedzibą w Sosnowcu (adres: ul. Żeromskiego 1, 41-200 Sosnowiec), reprezentowana przez 

Paweł Krzynówek i Paweł Skrzypczyński, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000662873, NIP: 

6443524490, REGON: 366578089, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000,00 złotych. 

1.3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żeromskiego 1, 41-200 

Sosnowiec lub drogą e-mailową pod adresem: odo@wimar-sosnowiec.pl. 

1.4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f RODO, tj. w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią. 

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane 

osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane 

zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) 

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia 

celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym 

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

1.6. W przypadku korzystania przez Państwa ze stron internetowych należących do Spółki przetwarzane mogą być Państwa 

dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. 

 

2. CEL,  PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH  

2.1. Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które: 

a) są użytkownikami Naszej strony www i komunikują się przez stronę internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego 

(„Użytkownicy”); 

b) są przedsiębiorcami, których dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, w tym z rejestrów publicznych (m.in. z Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

(„Przedsiębiorcy”); 

c) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki, gdyż np. przekazały Spółce dane do kontaktu w związku 

z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę („Potencjalni klienci”); 

d) są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki (przy czym przez klientów rozumie się także osoby, na rzecz których 

Spółka realizuje operacje handlowe i transakcje finansowe na zlecenie klientów) („Klienci”); 

e) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych 

(„Reprezentanci”); 

f) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”); 

g) mogą być zgodnie z właściwymi przepisami prawa adresatami korespondencji marketingowej. 

 

2.2 Spółka może przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 

 

Dane osobowe Użytkowników: 

Cel przetwarzania 
Podstawa prawna przetwarzania i okres 

przechowywania danych  
Zakres przetwarzanych danych 



Przygotowanie ofert handlowych. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO  - 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki 

(tj. komunikacja z Użytkownikami)  

 

Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres 

niezbędny do wykonania żądanej usługi. 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy 

oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

 

Dane osobowe Przedsiębiorców: 

Cel przetwarzania 
Podstawa prawna przetwarzania i okres 

przechowywania danych  
Zakres przetwarzanych danych 

Cele informacyjne, związane z 

upowszechnianiem informacji 

dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora) - 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, 

związanych z dążeniem do zwiększenia pewności i 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji 

wiarygodności podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dane są przechowywane przez okres istnienia 

prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Administratora, oraz do czasu zgłoszenia sprzeciwu z 

przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

numer rachunku bankowego; 

 

Dane osobowe Potencjalnych Klientów 

Cel przetwarzania 
Podstawa prawna przetwarzania i okres 

przechowywania danych  
Zakres przetwarzanych danych 

Obsługa zapytań ogólnych, 

przygotowywanie ofert. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO  - 

Niezbędność przetwarzania do wykonania 

wymaganej usługi.                                                                                           

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do 

wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny 

sposób umowy. 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; wpis 

CEiDG; 

Marketing bezpośredni produktów 

i usług (tj. przesyłanie informacji 

handlowych i maketingowych 

drogą elektroniczną, telefonicznie 

i ustnie). 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora, tj. 

prezentowanie oferty produktów i usług)                                                         

Dane są przechowywane do czasu zgłoszenia 

sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody; 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; 

 

Dane osobowe Klientów 

Cel przetwarzania 
Podstawa prawna przetwarzania i okres 

przechowywania danych  
Zakres przetwarzanych danych 

Realizacja Umowy Sprzedaży, w 

tym przygotowywanie ofert 

handlowych, ustalanie i 

wyjaśniania szczegółów 

zamówień (w tym zleceń 

produkcyjnych), realizacja 

zamówień (w tym dane pobierane 

w celu realizacji dostawy), 

rejestrowanie i finansowe 

rozliczenia usług, produktów i 

materiałów dostarczanych do i 

przez Spółkę. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b,c,d) Rozporządzenia RODO  

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. 

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do 

wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny 

sposób umowy. A po jej zakończeniu do czasu 

przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten 

wynika z Kodeksu cywilnego) 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

numer rachunku bankowego; 

Marketing bezpośredni produktów 

i usług (tj. przesylanie informacji 

handlowych i maketingowych 

drogą elektroniczną, telefonicznie 

i ustnie). 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 

(prawnie uzasadniony interes administratora, tj. 

prezentowanie oferty produktów i usług)                                                           

Dane są przechowywane do czasu zgłoszenia 

sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody; 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; 



Dochodzenie roszczeń (w tym 

monitorowanie należności) i 

obrona przed roszczeniami. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki 

(tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).                                                         

Dane są przechowywane przez okres obowiązywania 

umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia 

roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z 

Kodeksu cywilnego); 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

numer rachunku bankowego; 

Wykonanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, 

w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych, 

Realizacja obowiązków prawnych wynikających 

m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz 

przepisów o rachunkowości.                                                                            

Dane są przechowywane do czasu wygaśnięcia 

obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte 

w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 

5 lat). 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

numer rachunku bankowego; 

Dokonywanie weryfikacji 

wiarygodności płatniczej klienta 

w oparciu o informacje z biur 

informacji gospodarczej 

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i lit f) Rozporządzenia RODO 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, 

związanych z dążeniem do zwiększenia pewności i 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji 

wiarygodności płatniczej klienta.                                                         

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji umowy. A po jej zakończeniu do czasu 

przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten 

wynika z Kodeksu cywilnego) 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

numer rachunku bankowego; 

 

Dane osobowe Reprezentantów i Skarżących: 

Cel przetwarzania 
Podstawa prawna przetwarzania i okres 

przechowywania danych  
Zakres przetwarzanych danych 

Wykonanie umowy Sprzedaży (w 

tym upoważnienia niezbędne do 

zrealizowania zamówień, 

wydania/odbioru produktów i 

materiałów) 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. d) Rozporządzenia 

RODO  Niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy.                                                                     

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do 

wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny 

sposób umowy. 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

numer PESEL, numer i seria dowodu 

osobistego (data wydania, przez kogo 

wydany); numer telefonu kontaktowego; 

adres zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS;  

Obsługa wniosków, skarg, 

reklamacji lub innych pism 

kierowanych do Spółki. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki.                                                                     

Dane są przechowywane do czasu wyjaśnienia 

sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub 

innym pismem kierowanych do Spółki 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO 

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki 

(tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami). Dane 

są przechowywane przez okres obowiązywania 

umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia 

roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z 

Kodeksu cywilnego) 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

Realizacja obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa 

polskiego oraz unijnego. 

Realizacja obowiązków prawnych wynikających 

m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu 

postępowania cywilnego.                                                                            

Dane są przechowywane do czasu wygaśnięcia 

obowiązku 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; 

adres poczty elektronicznej; numer 

telefonu kontaktowego; adres 

zamieszkania/prowadzenia 

działalności/siedziby; nazwę firmy; numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 

Przedsiębiorcy; REGON; KRS; 

 



2.3. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3. ODBIORCY DANYCH  

3.1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

a) przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy/ operatorzy pocztowi / producenci lub dostawcy towaru; 

b) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające 

Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (między innymi dostawcy poczty elektronicznej i hostingu czy 

dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi); 

c) dostawcy usług prawnych, doradczych, audytorskich oraz bankowości internetowej zapewniający Administratorowi 

wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna lub firma windykacyjna); 

d) firmom instalatorskim współpracującym z Wimar Wentylacja Klimatyzacja Sp. z o. o. (np. w przypadku zapytań o wycenę 

instalacji wentylacyjnej); 

4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ: 

4.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o 

ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza 

dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”. Zgodnie z art. 17 

ust.1 RODO Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne 

do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz 

przesłania ich innemu administratorowi; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec 

przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 

g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na 

miejsce domniemanego naruszenia 

RODO 

h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

i) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania 

decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

5.2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z 

celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2.2 powyżej. 


