
Polityka Prywatności (RODO) 
 
W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej RODO, 

informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych przez Administratora. 

 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest WEBdev Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-

028) przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, wpisaną do KRS pod numerem 0000805964. 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a – c i f RODO w celu realizacji 

umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Panią/Panem/Państwem. 

 

3. Prawnie uzasadnionym interesem umownym Administratora danych, w celu zabezpieczenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń, jest wypełnienie zobowiązań umownych oraz obowiązków wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

 

4. Odbiorcą danych będzie podmiot wskazany w pkt. 1 jak również osoby i podmioty pozostające z ww. w 

stosunku pracy, zlecenia albo innym stosunku prawnym lub faktycznym, który jest niezbędny dla realizacji 

zawartej z Panią/Panem/Państwem umowy. 

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do: 

1) posprzedażowej obsługi Klientów, 

2) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, 

rachunkowych lub innych przepisów prawa). 

6. Posiada (-ją) Pani/Pan/Państwo prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane 

oraz informacji dotyczących tego przetwarzania, 

2) sprostowania swoich danych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne,  

3) żądania usunięcia swoich danych, 

4) żądania ograniczenia lub przeniesienia przetwarzania swoich danych, 

5) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych, 

6) wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna (-ją) Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy RODO. 

 

Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt. 7.6 może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich 

żądań przesłane na adres Administratora zgodnie z treścią pkt. 10. 

7. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

 

8. Podane przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umownym. Jest (Są) 

Pani/Pan/Państwo zobowiązany (-i) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność zawarcia umowy.  

 

9. Administrator dołoży wszelkich niezbędnych starań, aby zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa 

zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź, 

umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem do nich 

przez osoby nieuprawnione. 


