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Jak wykorzystujemy dane z formularza dla operatorów 

na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl 

 

Jeśli w tej informacji piszemy o: 

•  „nas” – mamy na myśli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.  Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo na dole 

dokumentu; 

• „Państwu” – mamy na myśli osoby, które wypełniają nasz formularz w imieniu własnym lub firmy czy instytucji, 

którą reprezentują; 

• „Serwisie” – mamy na myśli stronę www.swiatlowodinwestycje.pl. 

Jako Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. jesteśmy administratorem danych osobowych, które podadzą Państwo 

w formularzu kontaktowym dla operatorów w Serwisie. 

 

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe? 

Dane osobowe, które podadzą nam Państwo w formularzu kontaktowym, będziemy wykorzystywać w następujących 

celach: 

1) jeśli kontaktują się Państwo z nami we własnym imieniu: 

• w celu zawarcia umowy na Państwa z Państwa inicjatywy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) 

Rozporządzenia 2016/679  (RODO); podstawę tę będziemy nazywać „zawarcie umowy”); 

• w celu kontaktu z Państwem w innych sprawach zawartych w zapytaniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) 

Rozporządzenia 2016/679 (RODO); podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym 

interesem”); 

Państwa dane w tych celach będziemy przetwarzać przez czas trwania naszej korespondencji. 

2) jeśli kontaktują się Państwo z nami w imieniu firmy lub instytucji, którą Państwo reprezentują: 

• w celu kontaktu z Państwem w innych sprawach zawartych w zapytaniu (podstawa prawna: nasz prawnie 

uzasadniony interes). Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas trwania naszej korespondencji. 

3) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym między nami a podmiotami z nami współpracującymi – 

przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

3)  wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych 

będziemy korzystać: 

• przez czas wykonania tych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia 2016/679  RODO; 

podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”); 

• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę 

finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać 

„naszym prawnie uzasadnionym interesem”); 

4) marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: nasz prawnie 

uzasadniony interes); 

5) wsparcia obsługi Serwisu, w tym poprzez informowanie o awariach, zbieranie informacji o Państwa ocenie 

Serwisu, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o dotychczasowym sposobie korzystania z Serwisu lub 

o naszej ofercie, z której Państwo korzystają – przez czas korzystania z Serwisu (podstawa prawna: nasz 

prawnie uzasadniony interes); 
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6) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności 

raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach 

informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania klientów) – 

przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w tej informacji (podstawa 

prawna: nasz prawnie uzasadniony interes). 

 

2. Które dane osobowe należy nam podać? 

Do kontaktu z nami wymagamy podania danych oznaczonych w formularzu jako niezbędne. Podanie nam danych nie jest 

obowiązkiem ustawowym ani umownym, ale jeśli nie przekażą nam ich Państwo, nie będziemy mogli się z Państwem 

skontaktować.  

Możemy wskazać w formularzu dane, które są opcjonalne. Bez ich podania, będą mogli Państwo złożyć zapytanie 

przez formularz. Będziemy wtedy mogli skontaktować się z Państwem tylko w podanym przez Państwa kanale 

kontaktu. 

 

3. Komu przekazujemy dane osobowe? 

Państwa dane przekazujemy: 

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: 

a. podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, 

b. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, 

c. podwykonawcom wspierającym nas np. w świadczeniu naszych usług, obsłudze korespondencji czy 

w procesie obsługi klienta, 

d. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie; 

Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie danych 

tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, 

przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu. 

b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a. podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub uczestniczących w obsłudze Klienta – w celu 

rozliczenia należnych im wynagrodzeń;  

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 

c. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – 

w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. 

 

4. Przysługujące Państwu uprawnienia 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

• sprostowanie (poprawienie) danych; 

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych; 

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego 

wniosku); 

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych); 

• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art.  20 RODO).  

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na nasz adres wskazany poniżej w „danych kontaktowych”. 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego 

uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa 

danych oraz od celu ich przetwarzania. 
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5. Prawo sprzeciwu 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

Waszych danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie 

jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas 

Waszych danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony 

interes lub interes publiczny. 

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych 

sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 

• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne 

wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub 

• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

6. Skarga 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

7. Nasze dane  

Nasze dane kontaktowe:. 

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. kontakt@s-i.pl 

 

Nasze dane rejestrowe: 

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.  z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-326) przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861724, REGON: 387117660, NIP: 

5252837160 
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