Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w celach marketingowych
1. Administrator Danych Osobowych WEBTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą ul. WYBRANIECKA, nr 42, , miejsc. KIELCE, kod 25-128,
REGON: 363710720, NIP: 9591969423 Numer KRS: 00006014982.
Dane kontaktowe e-mail: pkubicki@webtec.pl, telefonicznie na numer telefonu: 608 808 271, lub
pisemnie na adres administratora.
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów i usług
Administratora
- odbywający się za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych połączeń przychodzących lub
wiadomości SMS/MMS w zależności od tego, na jaką formę marketingu wyrazili Państwo zgodę. W
szczególności w celu promowania usług Administratora, do wysyłania ofert, newslettera, materiałów
informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby
wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez administratora i innych wydarzeń
zorganizowanych przez Administrator w związku z przedmiotem jego działalności, a także wydarzeń,
których Administrator jest uczestnikiem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolna zgoda
- jak również podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym pozostaje możliwość́
informowania Państwa o usługach, przedstawienia ofert dopasowanych do Państwa potrzeb
i zainteresowań́ oraz zwiększenie sprzedaży administratora;
3. Odbiorcy
Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych,
podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
4 Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez zgody lub przez czas
prowadzenia działań marketingowych
5. Prawa
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak
również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
jak również prawo wyrażenia sprzeciwu. Przysługuje Państwa także prawo do wycofania wyrażonej
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Przysługuje Państwa również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych
7. Podanie danych jest dobrowolne.

