
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

SP Media Paweł Wróblewski, ul. Spokojna 57, 96-515 Granice, NIP 8371654438 
 
 
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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 (określane jako "RODO", lub  "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). 
Zgodnie z w/w przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  celem zapewnienia właściwej 
ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje 
dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od 
tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 
 
W związku z tym  pragnę  poinformować  Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich 
będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.  
 
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem Danych Osobowych  jest Paweł Wróblewski prowadzący jednoosobową działalność  
gospodarczą pod nazwą SP Media  ul. Spokojna 57, 96-515 Granice, który  decyduje o celach i 
sposobach przetwarzania danych.  
 
Jak się ze mną  skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych? 
 
Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych   możesz skontaktować się 
ze mną pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spokojna 57, 96-515  Granice  lub email: 
biuro@spmedia.eu  
 
Skąd pozyskałem Twoje dane? 
 
Otrzymałem je bezpośrednio od Ciebie, w wyniku realizacji zamówienia lub usługi,  w wyniku realizacji 
rozliczeń za wykonywane usługi.  
Twoje dane osobowe  zostały pozyskane  ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób bezpośredni w związku 
z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
 
Przetwarzam Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu firmy SP Media, którym jest: 

1. wykonanie umowy zawartej z Tobą lub realizacji zamówienia; 
2. obsługa ogłoszeń na portalu  Teresin24.pl,które do mnie kierujesz; 
3. obsługa reklamacji,  w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; 
4. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług; 
5. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami 

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - 
przez e-mail oraz telefon; 

6. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
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7. prowadzenie analiz statystycznych; 
8. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności 

(wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa). 
9. dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów 

podatkowych i rachunkowych. 
Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych dla realizacji celu o którym mowa w pkt. 1 i 2 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. 
Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych dla realizacji celu o którym mowa w pkt. 3 – 9  
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie lub przez stronę trzecią. 
Przetwarzam również dane, które sam zamieszczasz w Usłudze udostępnianej Ci przeze mnie  w 
ramach tzw. „hostingu” –  w takim przypadku  przetwarzanie ogranicza się jedynie do udostępnienia 
powierzchni wirtualnej, na której zamieszczasz te dane. 
 
Czy musisz podać swoje dane osobowe? 
 
Jako Administrator Danych Osobowych wymagam  podania przez Ciebie następujących danych 
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

1. Imię i nazwisko,  
2. Adres,  
3. Numer telefonu,  
4. Numer NIP,  
5. adres e-mail,  
6. numer rachunku bankowego. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł  zawrzeć 
z Tobą umowy, przyjąć zamówienia a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z moich usług.  
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych 
np.  ze względów rachunkowych lub podatkowych. 
 
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach 
analitycznych jest dobrowolne.  
Zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. 
 
Jakie masz uprawnienia wobec mnie  w zakresie przetwarzanych danych? 
 
Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, a także  prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych. 
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; 

2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw 
wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 
dane powinny być usunięte w  celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres 
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane 
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi 



już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub 
wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na 
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w 
sposób automatyczny. 

Z powyższych praw możesz  skorzystać poprzez: 
a) kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@spmedia.eu ; 
b)  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Spokojna 57, 96-515 

Granice. 
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do 
organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny 
Inspektor Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
Komu udostępniam Twoje dane osobowe? 
 
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane mogę przekazywać podmiotom przetwarzającym je 
na moje zlecenie, np.  podwykonawcom moich  usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania 
danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko 
gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Wykorzystuję Twoje dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i 
usług, jak też produktów firm, z którymi współpracuję i nie udostępniam ich innym osobom trzecim. 

Jak długo przechowuję  Twoje dane osobowe? 
 
Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej 
zakończeniu  w celach: 

1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 

i rachunkowych, 
3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
4. statystycznych i archiwizacyjnych, 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 
Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub 
do  momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, 
które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych  będę przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jestem  do zachowania 
danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i 
umożliwienia kontroli ich  spełnienia przez organy publiczne. 
 
Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.  

Jako  Administrator Danych Osobowych dokładam wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa.  
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