
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Bajońska Sp. z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Foksal 10, 00- 366 Warszawa zarejestrowana  w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. 
St. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS 0000781904 (zwana dalej także „Administrator”,  
„Spółką). 

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 
biuro@bajonska7.pl 

W niniejszej „Polityce prywatności” przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się przetwarzając 
Państwa dane osobowe.  

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie i w 
sposób przejrzysty, a zarazem zachowując najwyższe standardy. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, 
które są niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Potwierdzamy, iż szanujemy prawo 
do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. 

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest naszym priorytetem dlatego dokładamy 
wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, wszystko zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Poniżej zostały wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich 
przetwarzania 

1. W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą 
elektroniczną – przetwarzamy dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. 
Podstawa prawna  przetwarzania danych -  art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku podania 
przez Państwa innych danych poza wyżej wymienionymi, Spółka uznaje, iż wyraziliście 
Państwo zgodę również na ich przetwarzanie, z tym że podstawa prawna takiego przetwarzania 
zmieni się i wynikać będzie  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dozwolone przetwarzanie danych na 
podstawie dobrowolnie udzielonej zgody). 

2. W celu marketingu produktów i usług własnych a także produktów i usług partnerów 
współpracujących i podmiotów z Grupy Kapitałowej – przetwarzamy takie dane osobowe jak: 
imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawa prawna -  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dozwolone 
przetwarzanie danych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).  

3. W przypadku złożenia zamówienia - przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko 
(jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został 
podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail – podstawa prawna 
przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -  przetwarzane są takie dane 
osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firma, adres 
zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres 



e-mail. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator ma  prawną możliwość 
przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ( np. obrony 
przed roszczeniami klientów i osób trzecich oraz dochodzenia roszczeń). 

5. W celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO). 

6. W celu analitycznym i statystycznym, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: przybliżona 
lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, data 
odwiedzin strony oraz odwiedzane podstrony. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
Administrator realizuje w ten sposób  swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku 
poznaje aktywność klientów na stronie internetowej).  

7. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. Administrator  przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody 
(przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia okienko  z zapytaniem o wyrażenie 
zgody na wykorzystanie cookies). 

8. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, 

lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem cookies, informacje o 

przeglądarce internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO (administrowanie stroną 

internetową to prawnie uzasadniony interes Administratora).  Administrator przetwarza je 

również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 

systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem. 

III. COOKIES  

W trakcie korzystania z naszej strony internetowej wykorzystujemy tzw. „cookies”. Są to informacje 
zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez 
serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies 
przeznaczone są do korzystania ze strony Administratora, dostarczają danych statystycznych o ruchu 
użytkowników a także pozwalają na dopasowanie zawartości strony  do indywidualnych preferencji 
użytkownika.  Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie 
internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną 
(ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele 
programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub 
podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - 
zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z 
niektórych usług Administratora. 

IV. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych 
przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne by móc podjąć kontakt z 
Państwem w celu obsługi złożonego zapytania kontaktowego lub zamówienia. 

V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w 
oparciu o profilowanie. 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 



Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów 
zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym 
m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe 
funkcjonowanie strony, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora. 

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, 
które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest 
aktualnie przez nas praktykowane lub planowane. 

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia 
podstawy do ich przetwarzania, tj.: 

 W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, 
Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych 
działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, 
 

 W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora, Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa 
skutecznego sprzeciwu, 
 

 W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu obsługi zapytania lub złożonego 
zamówienia, Państwa dane będą przetwarzane przez  okres trwania korespondencji w sprawie i 
przez czas niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania lub złożonego 
zamówienia. 

VIII. PRZYSUGUJĄCE PRAWA 

Uprzejmie informujemy, iż mają Państwo: 

Prawo dostępu do swoich danych osobowych 

Mają Państwo prawo uzyskać informację odnośnie przechowywanych przez Spółkę danych osobowych 
na Państwa temat, w tym kopię tych danych. 

Prawo sprostowania danych osobowych 

Mają Państwo prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z 
uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do usunięcia danych osobowych 

Mają Państwo prawo domagać się usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas 
w następujących przypadkach: 

 Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, 



 cofnęliście Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 

 wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach 

marketingu bezpośredniego, 

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym, 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

Mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w 
następujących przypadkach: 

 kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić 

prawidłowość tych danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. 

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania. 

Prawo do przenoszenia danych osobowych 

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które nam dostarczyliście, jeżeli 
przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób 
zautomatyzowany. 

Jeżeli domagają się Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to 
zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. 

Prawo do wycofania zgody  

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 



Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do Spółki 
wiadomości na adres: biuro@bajonska7.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Foksal 10, 00- 366 
Warszawa. 

 

IX. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI  

Bezpieczeństwo danych osobowych jest naszym priorytetem, jeżeli jednak uważają Państwo, że 
Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone 
w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym 
czasie. 

2. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian 
w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.09.2021r. 

 


