Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem danych jest WAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al.
danych
Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa (dalej również jako „WAN”) oraz grupa
kapitałowa WAN S.A. na którą składają się następujące spółki: WAN S.A. WAN 2
Sp. z o.o. WAN 4 Sp. z o.o. WAN 17 Sp. z o.o. WAN 20 Sp. z o.o. WAN 22 Sp. z
o.o. WAN 24 Sp. z o.o. WAN 26 Sp. z o.o. WAN 28 Sp. z o.o. WAN 42 Sp. z o.o.
WAN 44 Sp. z o.o. WAN 48 Sp. z o.o. WAN 82 Sp. z o.o. WAN 83 Sp. z o.o. WAN
84 Sp. z o.o. WAN 88 Sp. z o.o. NAW Sp. z o.o. W.A. 2000 Sp. z o.o. WAN INVEST
Sp. z o.o. WAN – OKNA Sp. z o.o. WAN – TRADE Sp. z o.o. WAN – LEASING Sp.
z o.o. DEYALE Investment Ltd. WAN 11 Sp. z o.o. Centromost

Dane kontaktowe

Z WAN można się skontaktować poprzez adres email zarzad@wan.com.pl,
telefonicznie pod numerem 22 435-11-30 lub pisemnie pod adresem al. Jana Pawła
II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa
W WAN wyznaczony jest koordynator ochrony danych, z którym można się
skontaktować telefonicznie pod numerem 22 435-11-30 lub pisemnie pod adresem
al. Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna
przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy zawieranej pomiędzy Tobą a WAN – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy,
• zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy WAN a podmiotem, którego
jesteś reprezentantem lub pełnomocnikiem - podstawę prawną stanowią
prawnie uzasadnione interesy WAN; uzasadnionym interesem WAN jest
możliwość nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem w imieniu którego
działasz;
• wypełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów prawa
podatkowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WAN na mocy wskazanych
przepisów,
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych WAN – podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu WAN; uzasadnionym interesem WAN jest
możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach,
przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta,
zwiększenie sprzedaży swoich usług,
• kontaktowych, w tym związanych z bieżącą współpracą lub wykonywaniem
umowy zawartej pomiędzy WAN a podmiotem w imieniu którego działasz;
podstawę prawną stanowią prawnie uzasadnione interesy WAN którym jest w
szczególności
utrzymywanie
bieżących
relacji
biznesowych
z
klientami/kontrahentami,
• obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów WAN, którymi mogą być w
szczególności zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym na
szkodę WAN, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
czy stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem

Kategorie danych
osobowych

WAN przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: dane
identyfikacyjne, dane teleadresowe.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom WAN oraz pracownikom
spółek powiązanych z WAN.
Twoje dane osobowe w przypadku zalegania z płatnościami mogą zostać
udostępnione do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z
siedzibą we Wrocławiu (51-214), ul. Danuty Siedzikówny 12.
Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie WAN, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym,
księgowości, doradcom konsultingowym, agencjom marketingowym, czy też
agentom – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami WAN.

Okres
przechowywania
danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.
WAN przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w
tych celach.

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W
szczególności masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest
zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – masz
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te
dane innemu administratorowi danych.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Źródło
pochodzenia
danych
osobowych

Twoje dane osobowe zostały udostępnione WAN przez formularz kontaktowy
udostępniony na stronie internetowej.
W celu oceny Twojej wiarygodności WAN może pozyskiwać dane na temat
Twojego zadłużenia z Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej
S.A., z siedzibą we Wrocławiu (51-214), ul. Danuty Siedzikówny 12.

