
Dane osobowe przedstawicieli Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. 

 

1. Dowiedz się, jak je przetwarzamy  

Jeśli reprezentują Państwo Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. przetwarzamy Państwa dane osobowe. W 

takiej sytuacji jako Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. stajemy się ich administratorem. Chcemy 

poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z 

tym przysługują Państwu uprawnienia. Prosimy, żeby zapoznali się Państwo z poniższą informacją.  

2. Jakich pojęć używamy w tej informacji  

Jeśli w tej informacji piszemy o:  

1) przedstawicielach – mamy na myśli osoby, które reprezentują Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. 

w tym np. członków organów, prokurentów i pełnomocników,  

2) RODO – mamy na myśli rozporządzenie ogólne o danych osobowych (RODO), czyli 

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 

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:  

• zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - przez czas trwania umowy, udzielania odpowiedzi 

na reklamacje i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, 

podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);    

• zawarcia i wykonania naszych umów z kontrahentem, z którym współpracują Państwo jako nasi 

przedstawiciele, w szczególności w celu kontaktu z kontrahentem w związku z umową oraz, 

jeśli ma zastosowanie, w celu umożliwienia dostępu Personelu kontrahentów do naszych 

nieruchomości lub systemów informatycznych, a także w celu udostępnienia innym podmiotom, 

z którymi umowy są realizowane przy wsparciu kontrahentów, których są Przedstawicielami lub 

Personelem kontrahentów (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),   

• realizacji szkoleń wymaganych przez nas do wykonywania na naszą rzecz określonych 

obowiązków przez naszych przedstawicieli (podstawa prawna: wykonanie umowy) lub na rzecz 

właściwego kontrahenta (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes),  

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - przez czas wykonania obowiązków lub 

przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; np. przepisy podatkowe 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem 

prawnym”), 

• wykazania zgodności z prawem - przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne 

niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa 

prawna: nasz prawnie uzasadniony interes”),  

• wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania umowy z właściwym kontrahentem 

(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), a następnie przez okres, po którym 

przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez 

nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań 

(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), 

• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się ewentualne 

roszczenia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).  

• tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w 

szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach 

informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów), 

przez czas naszej współpracy z właściwym kontrahentem i przedawnienia roszczeń (podstawa 

prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).  



4. Komu możemy przekazać Państwa dane 

Państwa dane możemy przekazać: 

1) podmiotom przetwarzającym, które będą wykorzystywać je w naszym imieniu:  

a) podmiotom, które obsługują nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniają nam 

narzędzia teleinformatyczne, 

b) podwykonawcom, którzy wspierają nas np. przy wykonywaniu usług, obsłudze klientów czy 

korespondencji, 

c) naszym agentom i innym podmiotom, które pośredniczą w sprzedaży naszych usług,  

d) podmiotom, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, logistyczne, 

pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na nasze zlecenie; 

2) innym administratorom danych, którzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:  

a) podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 

b) naszym agentom i innym podmiotom, którzy współpracują przy obsłudze klienta – jeśli 

byłoby to niezbędne, aby rozliczyć należne im wynagrodzenia, 

c) podmiotom, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,  

prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.  

 

5. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ? 

Państwa dane możemy przekazać poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 

i Islandię) w sposób przewidziany prawem:  

1) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, która stwierdza odpowiedni stopień ochrony np. w 

państwie trzecim, do którego przekazujemy dane, lub  

2) pod warunkiem, że zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, takie jak: a) wiążące reguły 

korporacyjne (określone w art. 47 RODO), b) standardowe klauzule ochrony danych, które 

przyjęła Komisja Europejska lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 

46 ust. 2 pkt c lub d RODO), c) zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust.  2 pkt e 

RODO), d) zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt f RODO), e) klauzule 

umowne, które zaakceptował organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO), lub  

3) w przypadkach niezbędnych ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (pod 

warunkiem, że spełnimy wymogi z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO). Kopię tych zabezpieczeń 

mogą Państwo otrzymać na życzenie. Więcej informacji na temat transferu danych osobowych 

poza EOG znajdą Państwo na stronie: www.swiatlowodinwestycje.pl  

 

6. Jakie uprawnienia przysługują Państwu  

Jeśli złożą nam Państwo odpowiedni wniosek, mamy obowiązek:  

1) sprostować Państwa dane (poprawić niepoprawne dane),  

2) usunąć dane, które przetwarzamy bez podstawy,  

3) ograniczyć przetwarzanie Państwa danych (wstrzymać operacje na danych lub nie usuwać 

Państwa danych – stosownie do złożonego wniosku),  

4) udostępnić Państwu dane (wyjaśnić, jakie Państwa dane przetwarzamy i przekazać kopię 

danych),  

5) przenieść Państwa dane do innego administratora danych lub przekazać je Państwu (w 

zakresie określonym w art. 20 RODO).  

Aby skorzystać z tych praw, powinni Państwo przesłać nam pisemny wniosek na adres: Światłowód 

Inwestycje Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.  

Możemy prosić, aby podali nam Państwo dodatkowe informacje, które pozwolą nam Państwa 

uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy mogą z nich Państwo skorzystać, 

wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy np. od tego, 

na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane. 

http://www.swiatlowodinwestycje.pl/


7. Kiedy mogą Państwo zgłosić sprzeciw  

Niezależnie od Państwa praw, jakie opisaliśmy wcześniej, mają Państwo prawo do sprzeciwu. Jeśli 

przetwarzalibyśmy Państwa dane w celu marketingu bezpośredniego, będą mogli Państwo w każdej 

chwili złożyć sprzeciw. Gdy przyjmiemy taki sprzeciw, nie będziemy  mogli już przetwarzać Państwa 

danych w celu marketingowym.  

W szczególnych sytuacjach mogą nam Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec tego, że 

przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym np. budujemy Państwa profil) na podstawie:  

1) naszego prawnie uzasadnionego interesu lub  

2) interesu publicznego.  

W takiej sytuacji, gdy rozpatrzymy Państwa wniosek pozytywnie, nie będziemy już mogli przetwarzać 

danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Będziemy jednak mogli nadal korzystać z 

tych danych, jeśli wykażemy, że istnieje:  

1) ważna prawnie uzasadniona podstawa, aby przetwarzać Państwa dane, nadrzędna wobec 

Państwa interesów, praw i wolności, lub  

2) podstawa, aby ustalić, dochodzić roszczeń lub bronić się przed nimi. 

 

8. Kiedy możemy korzystać z Państwa zgody  

Jeżeli chcemy wykorzystać Państwa dane w nowym celu i nie znajdziemy do tego innej podstawy w 

RODO, możemy prosić, aby wyrazili Państwo zgodę na takie użycie danych. Mogą Państwo zawsze 

cofnąć zgodę. Nie wpłynie to na ocenę, czy korzystaliśmy z Państwa danych zgodnie ze zgodą przed 

tym krokiem. 

9. Gdzie mogą Państwo złożyć skargę  

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą 

Państwo napisać skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Jak mogą się Państwo z nami kontaktować  

Nasze dane kontaktowe:  

1) nasz adres i siedziba to: Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 

Warszawa,  

2) nasz adres do korespondencji (na ten adres powinni Państwo kierować wnioski, jeśli chcą 

Państwo skorzystać ze swoich uprawnień): Światłowód Inwestycje Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 

160, 02-326 Warszawa.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.: 

inspektorochronydanych@s-i.pl  

mailto:inspektorochronydanych@s-i.pl

