Polityka prywatności
Obowiązujące w naszej firmie procedury przetwarzania danych zostały stworzone w taki
sposób, aby informacje poufne, w tym dane osobowe, były należycie chronione, a dostęp do
nich ograniczony. Procedury te są na bieżąco monitorowane i dostosowywane do
obowiązujących przepisów. Możecie Państwo korzystać z naszych usług okazjonalnie, w
ramach realizacji konkretnych zamówień, czy umów, ale aby móc korzystać z większej ilości
dostępnych funkcji, w tym otrzymywania katalogów w wersji papierowej, informacji o
dostępnych promocjach, itp. zachęcamy do podania swoich danych kontaktowych tutaj.
Jednym z naszych podstawowych celów jest należyte informowanie Państwa o sprawach
związanych z przetwarzaniem powierzonych nam danych, z naciskiem na dane osobowe,
szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego
względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach i zasadach przetwarzania
danych osobowych przez naszą firmę.
Czym są dane osobowe?
Na wstępie pragniemy przypomnieć, że dane osobowe oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem
danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego,
czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie,
utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. WITKO przetwarza dane osobowe w różnych celach,
przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania czy
podstawy prawne przetwarzania.
Wykorzystanie danych
1. Dane zbierane przy okazji realizacji zawartych umów, złożonych zamówień są przetwarzane
dla potrzeb wynikających z tych czynności, przetwarzanie odbywa się zatem na podstawie art.
6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy, bądź art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
przez stronę trzecią.
2. Dane zbierane w postaci ankiet lub informacji udostępnionych poprzez stronę
www.witko.com.pl są przetwarzane w celach marketingowych dot. w szczególności
oferowanych produktów i promocji i na okres wykonywania ww. czynności marketingowych,
przetwarzanie odbywa się zatem na podstawie zgody bądź w ww. prawnie uzasadnionym
interesie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO.
3. Czasami przetwarzania danych osobowych wymagać mogą od nas przepisy prawa. W takich
sytuacjach przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

4. WITKO nie będzie przekazywała Państwa nazwisk, treści informacji mailowych, adresów
mailowych oraz innych informacji kontaktowych osobom trzecim, z wyjątkiem akcji
promocyjnych organizowanych wspólnie przez WITKO oraz te osoby trzecie, o czym będziecie
Państwo każdorazowo informowani. Państwa dane kontaktowe, które zdobędziemy podczas
akcji promocyjnej, mogą zostać dostarczone naszemu autoryzowanemu dostawcy w momencie,
kiedy będzie on odpowiedzialny za dostarczanie do Państwa darmowych produktów, próbek,
informacji, itd.
Jak długo przetwarzamy dane?
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
przetwarzania danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy WITKO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy WITKO przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu wygaśnięcia ww. interesu (np.
okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu uzasadnionego wniesienia sprzeciwu;
3) przypadku, gdy WITKO przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest nasza firma, tj. WITKO Sp. z o.o. z siedzibą
przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (dalej WITKO). O celach i sposobach przetwarzania
danych informujemy Państwa na etapie uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.
Informacje te mogą być uaktualniane, w związku z czym uprzejmie prosimy o śledzenie naszej
strony www.witko.com.pl w tym zakresie.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda zgoda może być wycofana w
dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania
danych.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i
sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych
(GIODO lub organ właściwy po 25 maja 2018).
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez
zestawianie podanych lub zaznaczonych przez Państwa w niniejszym dokumencie/formularzu
cech i właściwości w celu doboru odpowiedniego środka komunikacji oraz zakresu Państwa
zainteresowania produktami oferowanymi przez Administratora, konsekwencją takiego
przetwarzania będzie automatyczne dokonywanie wyboru ścieżki komunikacji, w tym sposobu
prezentowania Państwu oferty handlowej, a także automatyczny dobór zakresu tej oferty
zgodnie z danymi profilu.

Produkty i usługi
Zamówienie lub sprzedaż jakichkolwiek produktów i usług od naszej podlegają standardowym
zasadom współpracy. W celu uzyskania bliższych informacji w tym zakresie serdecznie
zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod nr telefonu 42 676 34 35, bądź mailowo:
info@witko.com.pl . Produkty oraz usługi oferowane na naszej stronie mogą nie być dostępne
w magazynach. Zastrzegamy sobie możliwość dodawania, usuwania lub modyfikacji
produktów i usług na stronie, co nie oznacza jednak obowiązku jej regularnego odświeżania.
Prawa autorskie i logo firmy
Niniejsza strona oraz informacje na niej zawarte służą do celów informacyjnych, a ich
przetwarzanie jest surowo zabronione. Wszystkie znaki firmowe oraz logotypy są
zarejestrowanymi znakami należącymi do WITKO lub osób trzecich. Nic, co znajduje się na
poniższej stronie, nie powinno być interpretowane jako dające użytkownikom prawo do nich,
a ich użycie jest surowo zabronione.
Bezpieczeństwo przepływu informacji
Wszystkie uzyskane przez nas informacje są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Nasza
strona jest okresowo sprawdzana pod kątem potencjalnego łamania zasad bezpieczeństwa.
Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany powyższych warunków w każdym momencie.

