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Informacja dla klientów 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BWB PODLASIE Sp. z o. o., zwany dalej: 

"Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Wysoka 82, 17-300 

Siemiatycze lub telefonując pod numery: 501512859, 501134939 lub za pośrednictwem maila, pisząc na 

adres: biuro@bwbpodlasie.pl. Ponadto możesz się z nami skontaktować przez formularz kontaktowy na 

stronie internetowej, wymaga się w nim od Ciebie podanie Twojego imienia, nazwiska oraz adresu 

mailowego. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować aby móc odpowiedzieć Ci na 

zadane za pomocą formularz kontaktowego pytania. Możesz podać na swój numer telefonu w treści 

wiadomości, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie.  

 

2.      Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze polegającego na obowiązku przechowywania przez niego dokumentacji podatkowej – co do 

zasady – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dla której podanie przez Ciebie 

danych jest niezbędne.  

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług, zamówień, 

umów, sprzedażą, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ich realizacją.  

 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że wystawienie 

faktury będzie niemożliwe.  

 

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom.  

 

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i 

usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

 

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w przypadku naruszenia 

bezpieczeństwa Twoich danych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania *.  
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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