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Szanowni Państwo
Nasza firma zawsze dbała o najwyższe standardy w zakresie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Dlatego w związku z realizacją obowiązków wskazanych w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") pragniemy udzielić Państwu poniższych informacji dotyczących przetwarzania
danych osobowych udostępnionych nam w związku z procesem ofertowania, składania zamówienia oraz zawarciem
i realizacją umów cywilnoprawnych, w szczególności umów sprzedaży i dostawy.
Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że podanie przez Państwa danych osobowych ma zawsze charakter
dobrowolny. Niemniej jednak ich brak może wiązać się z odmową przedstawienia oferty lub zawarcia umowy
cywilnoprawnej, a w razie odmowy ich przekazania bądź skutecznym żądaniem ich usunięcia na etapie realizacji niezawinionym przez nas brakiem wykonania takiej umowy czy realizacji zamówienia.
W związku z tym, że przekazywane w ramach nawiązanej współpracy dane osobowe mogą obejmować dane
Państwa lub Waszych pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców bądź innych kooperantów (dalej
"Współpracownicy"), będziemy niezmiernie zobowiązani za rozpropagowanie niniejszej informacji wśród wszystkich
osób, które z Państwa strony będą zaangażowane we współpracę z naszą firmą podczas realizacji naszych wspólnych
zamierzeń, a w szczególności łączącej nas umowy.
W ramach prowadzonej na podstawie umów cywilnoprawnych współpracy nasza firma nie zamierza
gromadzić ani przetwarzać danych osobowych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. pochodzenie
etniczne, rasowe, poglądy polityczne, dane dot. stanu zdrowia itp.). Dlatego nigdy nie będziemy żądać od Państwa
takich danych i prosimy również o nie przekazywanie ich samodzielnie. W razie przypadkowego lub umyślnego
przekazania nam takich danych postaramy się o ich niezwłoczne usunięcie, a do tego czasu uznamy, że dysponujemy
wyraźną zgodą na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
1. Dane Administratora Danych Osobowych
Przechodząc do kwestii realizacji właściwego obowiązku informacyjnego, w pierwszej kolejności chcielibyśmy
poinformować, że wszelkie uzyskane w związku z realizacją łączącej nas umowy dane osobowe są przetwarzane
przez Administratora, którym jest nasza firma, tj. WITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209768, posługująca się
numerem NIP 7292550218 (dalej WITKO).
Mogą się Państwo z nami kontaktować:
a) pisemnie na ww. adres, tj. al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź,
b) telefonicznie pod numerem 42 676 34 35,
c) faksem pod numerem 42 676 34 43,
d) mailowo zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w łączącej nas umowie, bądź na zawsze dostępny
adres info@witko.com.pl
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, z uwagi na ich szczególny charakter i konieczność zachowania
poufności takiej korespondencji, zalecamy Państwu kontakt:
a) pisemny na ww. adres korespondencyjny z dopiskiem na kopercie "dotyczy danych osobowych";
b) mailowy na adres daneosobowe@witko.com.pl
2. Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych danych zawsze wynika z treści wymienianych w ramach współpracy dokumentów
(oferta, zamówienie) i został wskazany w łączącej nas umowie, a ponadto obejmować może takie kategorie danych
Państwa lub Waszych Współpracowników jak:
a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, tytuł zawodowy lub zajmowane stanowisko),
b) dane kontaktowe (nazwa podmiotu gospodarczego lub instytucji, jednostka organizacyjna, adres siedziby,
numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej).
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3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pozyskane przez WITKO dane osobowe naszych kontrahentów i ich Współpracowników (kooperantów)
przetwarzamy w celach:
a) zawarcia i wykonania umowy, w tym przedstawienia oferty, a następnie przyjęcia i realizacji złożonego
zamówienia, (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) wynikających z obowiązków mających swe źródło w przepisach prawa podatkowego i rachunkowego,
a związanych z obowiązkiem dokumentowania i rozliczania realizowanych umów i zamówień, jak np. faktury
VAT, dokumenty magazynowe itp. (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) wewnętrznych celach administracyjnych WITKO, w tym prowadzonych statystyk dot. sprzedaży i raportowania
wewnętrznego, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna - art. 6 ust.
1 lit. f) RODO);
d) archiwalnych (dowodowych) związanych z kwestiami dotyczącymi ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych związanych z realizacją łączącej nas z Państwem umowy lub
obrony przed takimi roszczeniami, co również stanowi przejaw naszego prawnie uzasadnionego interesu
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z realizowaną umową (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO);
f) prowadzenia weryfikacji prawidłowości wykonania umowy, w tym zadowolenia kontrahenta (podstawa prawna
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w innych celach, o ile wynikają one z łączącej nas umowy lub
jeśli uzyskaliśmy na to Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami pozyskanych przez WITKO danych osobowych naszych kontrahentów i ich Współpracowników
mogą być jedynie:
a) inne firmy z Grupy WITKO - tj. firma S.WITKO - Sławomir Witkowski, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
w razie zaistnienia takiej potrzeby np. w związku z koniecznością wykonania łączącej nas z Państwem
umowy;
b) firmy współpracujące z WITKO w zakresie usług IT, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi
audytorskie, doradcze, consultingowe, firmy doręczające przesyłki;
c) inni odbiorcy jeżeli wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Zastrzegamy, że udostępniamy dane osobowe jedynie firmom dającym rękojmię należytego zabezpieczenia
przekazanych danych osobowych i przysługuje Państwu i Waszym Współpracownikom prawo do uzyskania kopii
przekazanych danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych.
5. Okresy przechowywania danych
Przewidujemy następujące okresy przechowywania przekazanych nam danych osobowych:
a) dane przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów WITKO możemy przetwarzać do
czasu realizacji tych interesów bądź do momentu wniesienia sprzeciwu przez Państwa lub osobę, której dane
dotyczą;
b) dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać aż do jej wycofania, chyba że przeprowadzona
weryfikacja wykaże, że się one zdezaktualizowały;
c) pozostałe dane osobowe możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku,
w którym doszło do zrealizowania, rozwiązania bądź wygaśnięcia łączącej nas z Państwem umowy.
6. Państwa uprawnienia
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, podanie tych danych ma
charakter dobrowolny. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na
wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
Przysługuje Państwu, jak i Waszym Współpracownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania i sprostowania oraz do usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Zastrzegamy jednak, że w sytuacjach, w których przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania Państwa danych pomimo skorzystania z któregoś z ww. środków
ochrony prawnej, Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane dalej w zakresie wynikającym z tych regulacji.
Ponadto informujemy, że w sprawach dot. ochrony danych osobowych przysługuje również Państwu, jak
i Waszym Współpracownikom prawo do skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Na końcu informujemy, że Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu i nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Wierzymy, że powyższe informacje okażą się dla Państwa pomocne. Mamy nadzieję na owocną
i satysfakcjonującą dla Państwa współpracę.
Z poważaniem
Zarząd WITKO Sp. z o.o.
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