
KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych mu przez Panią/Pana lub przez 
reprezentowaną przez Panią/Pana osobę bądź inny podmiot jest Care Point Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: 40-750 Katowice, ul. 
Zdzisława Hierowskiego 68/13, KRS: 0000608855, REGON: 364026871, NIP: 6372197462), 
zwana dalej „Administratorem”.

Administrator może przetwarzać wszystkie bądź niektóre z następujących kategorii Pani/Pana 
danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, nr rachunku bankowego, oraz adresy 
poczty elektronicznej, zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub 
korespondencyjny, a także wszelkie inne dane osobowe, które zostały lub zostaną mu podane 
przez Panią/Pana lub przez reprezentowaną przez Panią/Pana osobę bądź inny podmiot.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach zawarcia przez 
Administratora z Panią/Panem lub reprezentowaną przez Panią/Pana osobą bądź innym 
podmiotem umowy sprzedaży dzieł artystycznych, zamieszczonych na stronie internetowej pod 
adresem www.wyspasztuki.pl. W przypadku wyłącznie skontaktowania się przez Panią/Pana z 
Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej 
Administratora lub na adresy korespondencyjne podane przez Administratora, Pani/Pana dane 
osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na 
zadane pytania lub innych informacji.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji przedmiotu 
zawartej umowy sprzedaży w przypadku, gdy stroną zawartej z Administratorem umowy 
sprzedaży jest Pani/Pan jest ta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w przypadku gdy stroną tej 
umowy jest reprezentowana przez Panią/Pana osoba bądź inny podmiot jest taki prawnie 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie ewidencjonowania i 
rozliczania tej umowy jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), zaś w zakresie czynności poprzedzających zawarcie tej umowy oraz zabezpieczenia, 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą umową 
jest taki prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  W zakresie 

1



wyłącznie udzielania Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytania lub innych informacji podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest taki prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jego podwykonawcom i 
usługodawcom, w tym osobom i innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 
prawne, księgowe, telekomunikacyjne, informatyczne, hostingowe, pocztowe i kurierskie; jak 
również mogą być przekazywane uprawnionym organom na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani 
do organizacji międzynarodowych, w rozumieniu przepisów RODO. W oparciu o Pani/Pana dane 
osobowe Administrator nie będzie również podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres realizacji 
przedmiotu umowy sprzedaży, a następnie będą przechowywane przez okres właściwy dla 
przedawnienia roszczeń związanych z tą umową oraz ich rozliczaniem. Przy czym, dane osobowe 
przetwarzane wyłącznie w związku z udzielaniem Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytania i 
innych informacji będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania tej 
korespondencji, a następnie będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia 
roszczeń związanych z tą korespondencją.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 
(w tym uzyskania ich kopii), sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych i uzupełnienia 
niekompletnych swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych i ograniczenia 
przetwarzania swoich danych osobowych, oraz prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa. Ponadto, ma 
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w 
zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest ono jednak warunkiem 
koniecznym dla zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Pani/Pana lub reprezentowanej przez 
Panią/Pana osoby bądź innego podmiotu, a ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi 
zawarcie tej umowy i realizację przedmiotu tejże umowy. W przypadku zaś skontaktowania się 
przez Panią/Pana z Administratorem poprzez formularz kontaktowy lub na adresy 
korespondencyjne ich podanie jest konieczne dla udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadane 
pytania i innych informacji, a ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi przesłanie ich do 
Pani/Pana.
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W każdej chwili może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, wysyłając do niego list na 
adres: Care Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 40-750 Katowice, ul. Zdzisława 
Hierowskiego 68/13.
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