Ochrona Danych Osobowych
Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni
sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki
sposób z nich korzystamy.
Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych
osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) (Dz.Urz. UE L
119 z 4.05.2016, str.1) („RODO”).
W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych i zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku.
1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest www.wajos.pl, prowadzący działalność pod
nazwą: Matyl Feinkost, A. Matyl, Bieńkówka 454, 34-212 Bieńkówka, NIP:
5521696314, REGON: 121211000, Tel: 609559570, wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Jak się skontaktować z Administratorem?
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez
Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej biuro@wajos.pl
lub telefonicznie pod numerem +48 609558570.
3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W naszym sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe są
przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży
zawartej z Państwem, kontaktu z Państwem celem udzielenia informacji lub
odpowiedzi na Państwa zapytanie przyjmowaniu, rozpatrywaniu i realizacji Państwa
reklamacji przyjmowaniu, rozpatrywaniu i realizacji zwrotu towaru dochodzeniu
roszczeń względem klientów lub przez klientów realizacji wysyłki newsletterów,
zamówionych przez Państwa, prowadzeniu rachunkowości administratora,
wystawianiu faktur i dokumentów księgowych wysyłki, odbioru i ewidencji
korespondencji. ( art. 6 ust. 1 lit. b)RODO)
4. Jak pozyskiwane są dane osobowe?
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.
5. Komu przekazywane są dane osobowe?
•

dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub
organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub

•
•

zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom
pośredniczącym w płatnościach),
dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym,
firmom windykacyjnym),
dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie
rachunkowości

6. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?
•
•

•
•

•

•

•

•

Dostęp do danych osobowych- w każdym czasie możesz skorzystać z
dostępu do swoich danych
Sprostowanie i uzupełnienie danych: masz prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych
Prawo do usunięcia danych: masz prawo do żądania od Administratora
niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo do żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy kwestionujesz
prawidłowość danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa
poniżej- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu
Prawo do sprzeciwu: masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza je w
prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W
zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing
bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Prawo do cofnięcia zgody: w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych
osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
Prawo do przenoszenia danych: w zakresie jaki Wasze dane są przetwarzane
w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody
oraz przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany- masz
prawo przeniesienia danych osobowych do innego Administratora
Prawo do skargi: masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych
Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie jaki Klienta naszego
sklepu internetowego. Podanie przez Ciebie danych osobowych może być
obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów
rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny
przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych

jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację celu
przetwarzania, dla którego zostały zebrane. W pozostały zakresie jeżeli podawane są
dane, jest to dobrowolne.
8. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie
hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być
przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte
odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przechowywane są w sposób adekwatny przez Administratora i tak
długo jak to jest niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane. Administrator
przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia
celów, dla których zostały zebrane, lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania
zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania
umowy i okres przedawnienia roszczeń.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.
11. Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane?
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane
Podstawa prawna przekazania informacji
art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem").

