
Klauzula informacyjna dla kontrahentów będących osobami fizycznymi 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

● Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wadamed Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-578), ul. Wiczlińska 81, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, numer 0000422282; 

● Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub 
podjęcia działań niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została 
zawarta, jak również na potrzeby wypełnienia przez Administratora obowiązków 
wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów 
podatkowo-księgowych, tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c)  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

● Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
zawartej umowy oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest dobrowolne ale 
niezbędne w celu realizacji umowy; 

● Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym 
odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, podmiotom, na rzecz których Administrator świadczy usługi lub z 
usług których korzysta, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością 
udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Państwa, jak również 
podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym 
współpracującym z Administratorem: biurom księgowym, kancelariom prawnym, 
podmiotom świadczącym usługi IT, firmom kurierskim; 

● Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

● Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej 
wymienionych praw oraz sytuacje, w których może Pani/Pan z nich skorzystać 
wskazane zostały w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

● Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 

● Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 
okres wygaśnięcia roszczeń z umową związanych, a dodatkowo przez, w którym 
Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

● Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 

 
 


