Przetwarzanie danych osobowych w WĘDLINKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
(RODO).
Co RODO oznacza?
 Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.
 Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest WĘDLINKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Dobrymdziale, Dobrydział 6, 98-400 Wieruszów, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000498566, NIP 9970082227, REGON 731635072.
Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?
Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Dobrydział 6, 98-400 Wieruszów, lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: info@wedlinka.eu
Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty email pod adresem: iod@wedlinka.eu
Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które pana dotyczą a które przetwarzamy?
Ma Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich
kopii,
 żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy
przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na
stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jaka jest podstawa prawna Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z
poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:








wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby
fizycznej;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:
 marketingu produktów i/lub usług,
 realizacji produkcji,
 oferowania i realizacji sprzedaży produktów i/lub usług,
 obsługi posprzedażowej m.in. reklamacji.
Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli
zagwarantować wysoką jakość produktu i/lub usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom
zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych produktów i/lub
usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe
zapewniają
bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?
Gdy są ku temu podstawy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w
państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji
międzynarodowych. Do państwa trzeciego (spoza EOG) możemy przekazać dane osobowe, tylko w
sytuacji gdy gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Nie będziemy przechowywali Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do
osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
Jak możemy podejmować decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych?
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym
dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma Pani/Pan prawo odwołać się
od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały
komunikacji.
Z poważaniem,
WĘDLINKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Processing of personal data in WĘDLINKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Dear Sir or Madam,
On May 25, 2018, the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data entered into force.
Dz.U.2018 item 1000. The Act regulates the protection of personal data in accordance with the Regulation
of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016, No. 2016/679 (RODO).
What does the RODO mean?
• Your personal data will be even better protected.
• The impact on how the data is processed increases.
Who is the administrator of your personal data?
The administrator of your Personal Data is WĘDLINKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
With headquarters in Dobrydział,Dobrydział 6, 98-400 Wieruszów, entered into the Register of
Entrepreneurs of the National Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Łódź - Śródmieście in
Łódź, XX Faculty Commercial of the National Court Register under number 0000498566, NIP 9970082227,
REGON 731635072.
How to contact us for information about your personal data?
The administrator can be contacted in writing via traditional mail to the following address: Dobrydział 6,
98-400 Wieruszów, or via e-mail at: info@wedlinka.eu
How do we care about the security of your personal data?
We strive to provide all means of physical, technical and organizational protection of personal data against
accidental or deliberate destruction, accidental loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access in
accordance with all applicable laws.
We have appointed the Data Protection Supervisor with whom you can contact by e-mail at the following
address: iod@wedlinka.eu
What are your rights in relation to the data that concerns you and which we process?
You have the right to:
• require the Administrator to access your personal data and receive a copy ,
• require the Administrator to correct your personal data,
• require the Administrator to delete your personal data in a situation where the processing is not carried
out in order to fulfill the obligation resulting from the legal provision,
• requests from the Administrator to limit the processing of your personal data,
• raise objections to the processing of your personal data,
• transferring your personal data,
• lodging a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection (contact details on the
office's website at www.uodo.gov.pl) in case you believe that the processing of personal data violates the
provisions of the RODO.
What is the legal basis of your personal data?
Your personal data is processed because at least one of the following conditions of art. 6 par. 1 RODO:
• you consented to the processing of your personal data in one or more specific purposes;

• the processing is necessary for the performance of the contract to which you are a party, or to take
action on your request before the conclusion of the contract;
• processing is necessary to fulfill the legal obligation imposed on the administrator;
• processing is necessary to protect your vital interests or other natural person;
• processing is necessary to perform a task carried out in the public interest or in the exercise of public
authority entrusted to the administrator;
• processing is necessary for purposes arising from legitimate interests pursued by the administrator or by
a third party
What is the purpose of processing your personal data?
We process your personal data in order to:
• product and / or service marketing,
• production implementation,
• offering and implementing sales of products and / or services,
• after-sales service including complaint.
Who can be the recipient of your personal data?
We provide your personal data only to those who need it, so that we can guarantee a high quality product
and / or service. The data is processed on the basis of a contract with the administrator and only at the
request of the administrator. We do not share your data for your own use with any external entities - only
to implement our products and / or services. All partners who process your personal data ensure data
security and fulfill all obligations regarding the protection of personal data.
What are the rules for the transmission of your data outside the EEA?
When there are grounds for it your personal data may be transferred to recipients in third countries, ie
outside the European Economic Area (EEA) or to international organizations. We may transfer personal
data to a third country (outside the EEA) only if it guarantees at least such data protection as in force in
Poland.
How long do we keep your personal data?
We will not store your personal data for longer than it is necessary to achieve the purposes for which the
data was collected or for longer than the time allowed by law.
How can we make decisions based on your personal data?
Based on your personal data, we can make automated decisions, including profiling, referred to in Article.
22 ust. 1 and 4 RODO. You have the right to appeal against the decision you have made by giving us your
position via the communication channels given above.
Sincerely,
WĘDLINKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

