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1. Dane które zostaną przetwarzane 

pobiera jedynie osoba posiadająca 

uprawnienie do takich czynności 

wystawione przez ANQ - Gabinet 

Kosmetyczny 

 

2. Każdorazowo powinna pojawić się 

informacja kto pobiera dane: 

ANQ - Gabinet Kosmetyczny, kto 

jest administratorem ANQ Gabinet 

Kosmetyczny Aneta Buczek oraz 

kto jest podmiotem 

przetwarzającym dane  Versum sp. 

z o.o.  

 

3. Sposób pozyskania danych 

pozostaje niezmienny i ogranicza 

się do:  

  skierowane do nas 

zapytania handlowe 

   realizacją umowy  

   zakup oferowanych przez 

nas produktów lub usług. 

 

4. Cel przetwarzania pozyskanych 

danych osobowych ogranicza się 

jedynie do: 

 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; 

 przechowywanie danych 

dla celów archiwalnych, 

oraz zapewnienie 

rozliczalności 

(wykazania spełnienia 

obowiązków 
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wynikających z 

przepisów prawa). 

 

5. Jeśli podstawą prawną 

przetwarzania danych jest 

realizacja usługi lub zakup 

towarów to działania w tym 

zakresie ANQ Gabinet 

kosmetyczny mają charakter 

informacyjny. Standardowy 

materiał informacyjny 

przygotowany przez ANQ Gabinet 

kosmetyczny Aneta Buczek 

 

6. Jeśli ANQ Gabinet kosmetyczny 

Aneta Buczek zamierza względem 

danej Osoby prowadzić działalność 

marketingową lub informacyjną to 

konieczne będzie uzyskanie 

oddzielnej imiennej zgody zgodnie 

ze standardowym dokumentem 

zgody handlowej przygotowanej 

przez ANQ Gabinet kosmetyczny 

Aneta Buczek 

 

7. Opis kategorii danych osobowych 

możliwych do pozyskania: 

 dane kontaktowe 

umożliwiające komunikację  

 dane dotyczące realizacji 

usług 

 dane konieczne do celów 

podatkowych i prawnych 

 

8. Prawa Klientów: 

 Prawo dostępu do danych 

oraz prawo do sprawdzenia 

czy uzupełnienia 

 Prawo do przenoszenia 

danych 

 Prawo do bycia 

zapomnianym 

 Prawo żądania zaprzestania 

przetwarzania danych 

 Obowiązek informacyjny 

 

 


