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 KLAUZULA INFORMACYJNA  
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Genway Marcin Mazurek  
ul. Chopina 37 Płock 09-402, NIP: 7743268413, REGON: 521884470.  
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Genway Marcin Mazurek należy 
kontaktować się pod adresem e-mail: info@genway.pl   
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:  
1) zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),  
2) wykonania ciążących na Genway Marcin Mazurek obowiązków prawnych, np.:  
a. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,  
b. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.  
 
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Genway Marcin Mazurek będzie korzystać:  
 przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) 
RODO – obowiązek prawny),  
 przez czas, w którym przepisy nakazują Genway Marcin Mazurek przechowywać dane, np. 
podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)  
lub  
 przez czas, w którym Genway Marcin Mazurek może ponieść konsekwencje prawne 
niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – prawnie uzasadniony interes Genway Marcin Mazurek),  
3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: 
wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z 
umowy, a w przypadku dochodzenia przez Genway Marcin Mazurek roszczeń lub zawiadamiania 
właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie 
uzasadniony interes Genway Marcin Mazurek),  
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności Genway 
Marcin Mazurek z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia 
wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Genway Marcin Mazurek),  
5) marke�ngu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie 
uzasadniony interes Genway Marcin Mazurek),  
6) na potrzeby wewnętrzne Genway Marcin Mazurek, obejmuje to w szczególności raportowanie, 
statystyki, badania marke�ngowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach 
informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym 
przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes 
Genway Marcin Mazurek),  
7) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy 
zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do  
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rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także 
danych uzyskanych przez Genway Marcin Mazurek z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo kolejną 
umowę Genway Marcin Mazurek, Państwa danych posiadanych już przez Genway Marcin Mazurek 
przed jej zawarciem,  
8) wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o uszkodzeniach, awariach, czy o dotychczas 
złożonych reklamacjach i roszczeniach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: prawnie 
uzasadniony interes Genway Marcin Mazurek), 
9) realizacji szkoleń, autoryzacji i certyfikacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes 
Genway Marcin Mazurek. 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:  
1) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Genway Marcin Mazurek, uczestniczącym w 
wykonywaniu czynności Genway Marcin Mazurek:  
a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Genway Marcin 
Mazurek, 
b. podwykonawcom wspierającym Genway Marcin Mazurek w zakresie wykonania umowy,  
c. podmiotom świadczącym dla Genway Marcin Mazurek usługi doradcze, outsourcingowe, 
szkoleniowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,  
2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:  
a. podmiotom współpracującym przy organizacji szkoleń,  
b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  
c. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania 
płatności i zwrotów na Państwa rzecz,  
d. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w 
terminie,  
e. podmiotom współpracującym z Genway Marcin Mazurek przy obsłudze spraw księgowych, 
podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,  
f. podmiotom kontrolującym jakość świadczonych usług,  
g. podmiotom autoryzującym.  
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.  
Dane kontaktowe Genway Marcin Mazurek ul. Chopina 37 Płock 09-402. 


