Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
WANO Solutions Michał Waligóra, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 839-270-13-67, nr REGON:
220650294, ul. J. Kochanowskiego 1/38, 62-030 Luboń.
2. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email:
biuro@wano.pl .
3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do działań związanych z działalnością firmy,
w szczególności zawarcia / wykonania umowy, obsłużenia prośby o kontakt, reklamacji,
umożliwienia dokonania płatności oraz celach marketingowych.
4. W zależności od łączących relacji, Administrator może przetwarzać w szczególności następujące
kategorie pozyskanych od Państwa danych osobowych:
a) dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail),
c) dane transakcyjne
d) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG,
KRS).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wzajemnych umów z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie jest
możliwa prawidłowa realizacja celu.
6. Administrator zapewnia prawo dostępu do Państwa danych osobowych, możliwości ich
sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo
skorzystać także z możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz prawa do przenoszenia danych osobowych, czy wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
7. Administrator informuje, iż dane zbierane są także w sposób automatyczny: Podczas Państwa
wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty,
np. Państwa adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, Państwa
aktywność na stronie – przeglądane podstrony, wyszukiwane hasła itp. Przetwarzanie tych
danych nie będzie wywoływało wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Wykorzystywane są
do celów statystycznych, do oceny preferencji zakupowych i obszaru zainteresowania
produktami.
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