
Informacja o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem
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 (dalej jako RODO) jest  „Wilo Polska” Sp. z o.o. z siedzibą
w Lesznowoli, ul. Jedności 5, 05–506 Lesznowola, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XIV Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS
0000126878.

2. Z  Administratorem  można  kontaktować  się  pod  nr  tel.  +48  22 702  61  61,
adresem e-mail: odo.pl@wilo.com lub na adres do korespondencji: ul. Jedności 5,
05–506 Lesznowola.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celach związanych z udzieleniem
odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie
lub drogą elektroniczną.

4. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora
także w następujących celach:
1) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6

ust.  1  lit.  a  RODO)  oraz  niezbędność  przetwarzania  dla  realizacji  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO),
poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.
Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Pani/Pana do
baz klientów, za Pani/Pana zgodą wysyłanie informacji i ofert marketingowych
na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;

2) dodania  nowych  kontrahentów  do  baz  klientów  -  podstawą  prawną
przetwarzania  danych  jest  niezbędność przetwarzania  dla  realizacji  prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO),
jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie
współpracy; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) pracownicy  Administratora  posiadający  odpowiednie  upoważnienia

do przetwarzania danych osobowych;
2) podmioty  przetwarzające  dane  osobowe  na  zlecenie  Administratora:  spółki

powiązane, dostawcy usług IT, banki,  podmioty świadczące usługi pocztowe
i kurierskie, podmioty zajmujące się obsługą prawną Administratora, agencje
reklamowe  i  promocyjne,  osoby  prowadzące  jednoosobową  działalność
gospodarczą pozostające z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  czas  udzielania  odpowiedzi
na zadane  przez  Panią/Pana  pytanie  oraz  przez  czas  istnienia  prawnie
uzasadnionego  interesu  Administratora,  chyba  że  wyrazi  Pani/Pana  sprzeciw
wobec  przetwarzania  danych  w  celu  marketingowym  lub  cofnie  zgodę  na
otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

7. Ma  Pani/Pan  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz
przenoszenia danych.

8. W  zakresie,  w  jakim  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  może
Pani/Pana w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, ją cofnąć, wysyłając e-
maila  do Administratora  danych.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność
z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem. 

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

6. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  wymagane  w  celu
otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celu otrzymywania informacji
handlowych i materiałów marketingowych.


