Polityka prywatności

There are no translations available.
Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o
Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować
Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym
przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa
żadnego kontaktu z naszą firmą. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
• WIMATECH W.Nowicki i Wspólnicy Sp.J. z siedzibą w: 05-070 Sulejówek, Poziomkowa 6,
NIP 952-14-33-522
Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych
metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu
kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych
osobowych.
2) Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
• dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
• dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy
handlowej oraz serwisowej
• dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do
przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
• dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
• umowy dotyczące naszej współpracy
• korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania wiadomości marketingowych produktów i
usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes
Administratora)
3) Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:
Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio
zabezpieczonym systemie IT. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są
przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie
Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do
tego pracowników i serwisantów firmy i nie będą przekazywane do osób trzecich.
4) Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w
umowach, które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z
obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego. Dane osobowe będą przechowywane w
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okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach
wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe. W ramach realizacji tych
celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem
bezpośrednim, do realizacji zamówień, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności
takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.
5) POUCZENIE O PRAWACH:
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania
lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa
gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres
firmy mailowo lub korespondencyjnie.
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw
wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia
roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
7) Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu
do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do
usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania
ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jesteście
Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
9) Państwa dane nie będą przetwarzane w celach automatycznego podejmowania decyzji, w
tym również w formie profilowania, o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym
danych osobowych.
POWYŻSZA KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZUJE OBOWIĄZEK PRAWNY
WYNIKAJĄCY Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
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. NIE WYMAGA ONA
ŻADNYCH DZIAŁAŃ Z PAŃSTWA STRONY.
Zgodnie z Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy "Prawo Telekomunikacyjne" (DU
z 21.12.2012, poz. 1445) informujemy Państwa, że nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.
Odwiedzanie serwisu jest jednoznaczne ze zgodą używania przez nas „ciasteczek”. W każdej
chwili mogą Państwo jednak zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, co spowoduje
wyłączenie cookies, lub opuścić serwis.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim
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komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia”
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.wimatech.pl stosuje się
tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika,
które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,
może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W
niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies
(tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego
www.wimatech.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z
którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
W ramach portalu szkoleniowego www.wimatech.pl możemy stosować następujące pliki
cookies:
- "niezbędne", które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu
szkoleniowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do dostępu do sekcji
"premium" dostępnych po zalogowaniu użytkownika,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, wysyłania masowych wiadomości przez
formularze itp.,
- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron portalu,
- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
Aktualnie portal nie korzysta ze wszystkich wymienionych plików, jednak zastrzega sobie prawo
do ich użycia w dowolnej chwili.
W wielu przypadkach aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
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użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika
serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w
urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w
urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług
w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub
oglądania treści zamieszczanych w portalu szkoleniowym www.wimatech.pl z zastrzeżeniem
tych, do których dostęp wymaga logowania.
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