
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Wypełniając obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) uprzejmie informujemy 

iż:  

1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: 

- BabyCam Paweł Chodkowski, siedziba administratora: ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice, NIP: 

5342328574, REGON: 140561514  

oraz  

- Vinci Group sp. z o.o., siedziba administratora: ul. Królewska 5, 05-816 Michałowice, NIP: 5342501446, 

REGON: 360389683  

2. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je 

jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy/zamówienia. Dane Państwa będą przechowywane tak długo 

jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy/zamówienia, w 

tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą 

przechowywane w celach archiwalnych.  

3. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych: 

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostawy i ewentualnie dane potrzebne do 

wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).  

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań 

ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności, bądź z 

ogólnodostępnych stron internetowych.  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z :  

- współpracą biznesową lub kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna 

sprzedaży towarów lub usług lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO  

- realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie 

roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO  

- windykacją należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.  

5. Podanie danych w celu współpracy jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne dla realizacji zakupu lub 

usługi oraz wystawienia faktury; ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia 

gospodarczego.  

6. Przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;  

- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;  

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 

przewidzianych w art. 17 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;  

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 

- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego . 

7. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


