
 

Szanowni Państwo,   

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informujemy, że 

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Wojdak 

sp. z o.o., ul. Hauke Bosaka 11, 25-217 Kielce, adres poczty elektronicznej wojdak@wojdak.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

Pozyskane przez Administratora Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w odniesieniu 

do niżej wymienionych punktów: 

 w celu zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług) i będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa (np. 

ustawa o rachunkowości), 

 w celu sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Wojdak sp. z o.o. i będą przechowywane przez okres, przez jaki są 

świadczone usługi, 

 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby 

ewentualnych zwrotów i reklamacji, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski. Wówczas będą przetwarzane do momentu 

wniesienia sprzeciwu lub do wyczerpania celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, 

 w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu 

marketingowego, 

 w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług/towarów oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy 

na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do obrony 

interesów administratora, 

  w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Wojdak sp. z o.o. i wówczas będą przechowywane przez okres 

określony przepisami prawa. 

 

Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres pracodawcy, 

stanowisko w firmie. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: udzielona zgoda; konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed zawarciem umowy; konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; konieczność 

wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa 

pisma i wnioski. 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie 

działań marketingowych. 

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub             

z publicznie dostępnych źródeł. 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom 

wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo żądania od Administratora dostępu do  danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma 

prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Każdy  ma prawo wniesienia skargi do 

Organu Nadzorczego (po 25 maja 2018r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny. Pismo nie wymaga odpowiedzi. 

Otrzymałeś tę wiadomość gdyż Twój e-mail znajduje się w bazie Wojdak sp. z o.o. o kapitale zakładowym 125 000,00 zł  z siedzibą w Kielcach           

(25-217) przy ul. Hauke Bosaka 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000160931, NIP 657-11-45-166, REGON 290685237. 
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