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1. Dane kontaktowe firmy: 

ANQ - Gabinet Kosmetyczny 

Aneta Buczek 

ul. Onyksowa 7  

05-500 Piaseczno 

NIP: 1230320401 

tel. 22 750 75 77,   

kom.  502-140-063 

mail: aneta.buczek@anq-gabinet.pl 

 

2. Dane administrator danych 

osobowych: 

ANQ - Gabinet Kosmetyczny 

Aneta Buczek 

ul. Onyksowa 7  

05-500 Piaseczno 

NIP: 1230320401 

Podmiot przetwarzający dane: 

Versum sp. z o.o. ul. Cieszyńska 

90, 43-300 Bielsko Biała 

tel. 33 482 43 21 

mail: biuro@versum.pl 

NIP: 9372676744  

 

3. Sposób pozyskania danych  

  skierowane do nas 

zapytania handlowe 

   realizacją umowy  

   zakup oferowanych przez 

nas produktów lub usług. 

 

4. Cel przetwarzania pozyskanych 

danych osobowych 

 konieczne dane do 

wykonania umowy, 

realizacji zakupu lub 

odpowiedzi na skierowane 

zapytanie handlowe, w tym 

do: zapewnienia obsługi 

transakcji i prawidłowego 

wykonania usługi; 

 realizacja umów zawartych 

w ramach umowy sprzedaży  

 obsługa reklamacji w 

przypadku, gdy zostanie lub 

została złożona; 

 obsługa próśb, zapytań 

skierowanych za 

pośrednictwem dowolnych  

form komunikacji 

wskazanych na stroni 

internetowej lub w siedzibie 

firmy 

 przepisy prawa wymagają  

danych dla celów 

podatkowych i 

rachunkowych.  

 dane osobowe w celach 

wskazanych poniżej, na 

podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu 

ANQ Gabinet kosmetyczny 

Aneta Buczek, którym jest:  

 zapewnienie należytej 

obsługi Klientów; 

 zapewnienie 

bezpieczeństwa usług, 

które świadczymy, 

 prowadzenie badań i 

analiz poprawy 

działania usług czy 

oszacowania głównych 

zainteresowań i potrzeb 

Klientów;  

 obsługa próśb i zapytań 

przekazywanych w 

szczególności w 

sytuacji, gdy nie są one 

związane wprost z 

wykonaniem umowy; 

  windykacja należności; 

prowadzenie 

postępowań sądowych, 

arbitrażowych i 

mediacyjnych; 

 prowadzenie analiz 

statystycznych; 
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 przechowywanie danych 

dla celów archiwalnych, 

oraz zapewnienie 

rozliczalności 

(wykazania spełnienia 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów prawa). 

5. Opis kategorii osób, których 

dotyczą dane 

 pracownicy ANQ Gabinet 

kosmetyczny Aneta Buczek 

 klienci korzystający z usług 

lub dokonujący zakupów  

 dostawcy oraz 

przedstawiciele firm 

współpracujących. 

 

6. Opis kategorii danych osobowych: 

 dane kontaktowe 

umożliwiające komunikację  

 dane dotyczące realizacji 

usług 

 dane konieczne do celów 

podatkowych i prawnych 

 

7. Kategorie odbiorców 

otrzymujących dane osobowe: 

 pracownicy ANQ Gabinet 

kosmetyczny Aneta Buczek 

 ANQ Gabinet kosmetyczny 

Aneta Buczek co do zasady 

nie udostępnia danych 

osobowych Klientów, dane 

osobowe mogą zostać 

przekazane jedynie firmom 

pośredniczącym i tylko 

kiedy jest to niezbędne w 

celu realizacji umowy lub 

zakupu (np. firmy 

kurierskie dostarczające 

urządzenia).   

 ANQ Gabinet kosmetyczny 

Aneta Buczek może 

przekazać dane osobowe 

organom publicznym 

walczącym z oszustwami i 

nadużyciami. 

 

8. Planowane terminy usuwania 

danych  

 ANQ Gabinet kosmetyczny 

Aneta Buczek przechowuje 

dane osobowe w związku z 

realizacją usługi, transakcji, 

umowy, zapytania, przez 

czas niezbędny do realizacji 

danej transakcji, umowy lub 

zapytania,  

 dane mogą być 

przechowywane dla celów 

zapobiegania nadużyciom i 

oszustwom, dla celów 

statystycznych i 

archiwizacyjnych przez 

okres 10 lat od dnia 

zakończenia 

obowiązywania umowy, 

transakcji,  

 realizacji zapytania 

handlowego lub zdarzenia 

powodującego konieczność 

takiego przetwarzania.  

 w celu rozliczalności 

przechowywania danych 

przez okres, w którym ANQ 

Gabinet kosmetyczny Aneta 

Buczek zobowiązany  jest 

do zachowania danych lub 

dokumentów je 

zawierających dla 

udokumentowania 

spełnienia wymagań 

prawnych, w tym 

umożliwienia kontroli ich 
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spełnienia przez organy 

publiczne. 

 

9. ANQ Gabinet kosmetyczny Aneta 

Buczek  nie będzie przekazywać 

danych osobowych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy 

 

10. Opis środków ochrony 

stosowanych przy przetwarzaniu 

 legalne oprogramowanie i 

program antywirusowy 

 kodowanie dostępu do 

danych elektronicznych 

 przeszkolenie osób 

posiadających uprawnienia 

do przetwarzania danych 

osobowych w ramach ANQ 

Gabinet kosmetyczny Aneta 

Buczek  


