
Zgodnie z przepisami 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) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Walter Kompressortechnik Polska z siedzibą w Łodzi ul. świętej Teresy 180, 91-222 Łódź, 
tel. (+48) 42 663 12 70, fax (+48) 42 663 12 79

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: 
iod@walterpolska.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą, w szczególności w celach:

a) w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b) w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak
marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

IV. Odbiorcy danych osobowych

a) podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: spółki informatyczne, kancelarie prawne, jednostki
audytujące, agencje ochrony;

b) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych

a) Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa.

b) Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI.I. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Walter Kompressortechnik Polska dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą 
i żądania ich sprostowania lub w uzasadnionych przypadkach zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. 

VII.II. Prawo do wniesienia skargi

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) przysługuje jeśli Pani/Pana zdaniem 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

VIII.III. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla złożenia i realizacji zamówienia, zawarcia umowy 
sprzedaży.

IX.X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.




