
Informacja o przetwarzaniu przez V&P Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu 

danych osobowych kontrahentów i specjalistów kontrahentów. 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych, zwane dalej "RODO"). W związku 

z powyższym przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez V&P Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu danych osobowych 

kontrahentów i specjalistów kontrahentów, zgodnie z przepisami RODO i powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

1. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest V&P Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu 60-247 przy ul. Nehringa 10, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000429425, NIP 779-24-07-300, wysokość kapitału 

zakładowego i kapitału wpłaconego: 50.000,00 zł. 

telefon +48 61 866 26 63,  

email: agencja@vip.com.pl  

zwaną dalej "Spółką". 

 

2. 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowe: 

a) dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko,  

b) nazwę przedsiębiorstwa prowadzonego przez Państwo, względnie nazwę 

przedsiębiorstwa, dla którego Państwo pracują,  

c) dane kontaktowe takie jak: adres ww. przedsiębiorstwa (nazwa miasta, ulicy 

i numer domu oraz kod pocztowy), numery telefonów stacjonarnych 

i komórkowych, adresy e-mail, 

d) dane podatkowo-statystyczne takie jak numer NIP, numer Regon, dane 

konieczne do wystawiania faktur VAT, korekt i not. 
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e) dane potrzebne do przygotowania i wykonania najbardziej odpowiedniej dla 

Państwa usługi, np. o usługach Spółki z których wcześniej Państwo korzystali. 

 

3. 

Państwa dane osobowe mogą być przez Spółkę przetwarzane w następujących celach 

i na następujących podstawach prawnych: 

a) w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie, w tym realizacja 

zawartej z Państwem umowy, prowadzenia negocjacji w celu zawarcia 

z Państwem umowy, podjęcie działań w celu wykonanie zawartej z Państwem 

umowy -na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO, 

b) do celów wykonywania obowiązków prawnych wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w tym między innymi: z przepisów 

o rachunkowości, przepisów kodeksu cywilnego, przepisów kodeksu spółek 

handlowych, przepisów prawa podatkowego -podstawą prawną jest art. 6 ust.1 

lit c) RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym 

w szczególności wyżej wymienione ustawy, 

c) w celu rozpatrywania reklamacji i skarg -na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO  

d) w celu przedstawiania Państwu oferty produktów i usług świadczonych przez 

Spółkę tj. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim produktów i usług 

własnych Spółki na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO w oparciu o prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Spółkę  

e) w celu wykonywania innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki np. 

ustalania zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń Spółki lub obrony praw 

Spółki, zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, zapewnienia 

bezpieczeństwa osób i mienia, dla celów statystycznych, archiwalnych, 

dowodowych -na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. 

f) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być 

również udzielona przez Państwa zgoda, szczególnie w odniesieniu do 

przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych Spółki.-na podstawie 

art. 6 ust.1. lit a) RODO. Przesyłanie informacji handlowych w celach 

marketingowych osobie małoletniej może odbywać się wyłącznie po wyrażeniu 

zgody przez jej rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

 



4. 

Nie mają Państwo obowiązku podawania danych osobowych i nie jest to Państwa 

ustawowy obowiązek. Jednak w celu zawarcia umowy i jej wykonania przez Spółkę 

podanie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia, bez spełnienia którego 

Spółka nie będzie mogła wykonać umowy na Państwa rzecz. Nie zmienia to faktu, że 

podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a podanie danych 

osobowych, które nie są konieczne do realizacji zawartej umowy nie jest warunkiem 

zawarcia umowy. 

 

5. 

Można wyrazić wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych, niektóre z nich, 

jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzielone zgody 

Spółce (wszystkie jak i każdą z osobna). Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez 

wysłanie emaila lub pisma pocztą tradycyjną do Spółki, lub w każdej innej formie 

umożliwiającym potwierdzenie, że cofnięcie zgody zostało Spółce przekazane. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych 

osobowych przed jej dokonaniem, to znaczy, że przetwarzanie danych osobowych 

przez Spółkę przed jej cofnięciem jest legalne. Jeżeli cofną Państwo zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych np. w celach marketingowych nie pozbawia to 

Spółkę prawa do przetwarzania Państwa danych w innym celu lub w oparciu o inną 

podstawę prawną. 

 

6.  

Państwa dane możemy przekazać podmiotom w postaci firm z nami współpracującymi 

i wykonującymi działania na nasze zlecenie takimi jak na przykład: firmy księgowe, 

transportowe, prawnicze, windykacyjne, informatyczne. Przekazanie następuje 

poprzez zawarcie stosownych umów zawierających klauzule o powierzeniu danych 

osobowych. 

 

7. 

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia(prawa do bycia zapomnianym)i ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. Na Państwa żądanie Spółka może przenieść dane osobowe do  



innego Administratora danych osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z punktem 5. 

 

8. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne dla potrzeb 

wykonania umowy łączącej Państwa ze Spółką w tym do czasu przedawnienia 

wszystkich roszczeń wynikających z tych umów. Jeśli Państwa dane są przetwarzane 

w celu wypełnienia prawnie ciążącego obowiązku na Spółce dane te będą 

przetwarzane do czasu wypełnienia tego obowiązku. Jeśli Państwa dane są 

przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki do czasu 

wygaśnięcia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę przetwarzania 

danych osobowych, a gdy interes ten polega na możliwości świadczenia marketingu 

bezpośredniego przez Spółkę, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia 

przez Państwa Sprzeciwu. Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody, będziemy je przetwarzać do czasu skutecznego cofnięcia zgody. 

 

9. 

Przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych , który wkrótce zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. 

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, profilowaniu. 

Korzystamy z plików cockies Google Analitycs oraz innych systemów rejestrujących 

ruch na naszych stronach internetowych. Państwa dane nie są przekazywane 

do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 


