
 

Szanowni Państwo, 

Dotyczy: informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych  

25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie 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) 
chcielibyśmy poinformować, że wszystkie dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy 
wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

WIGAL SP. Z O.O., Urbanice 13B, 98-300 Wieluń,  NIP: 832-207-70-01 

Jako administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach związanych ze świadczeniem 
naszych usług (sprzedaż lub produkcja zlecona), w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w 
związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po zrealizowaniu usługi. Jeżeli się Pani/Pan temu nie 
sprzeciwi, możemy je również wykorzystać, aby skontaktować się z Panią/Panem i poprosić o wyrażenie 
dobrowolnej zgody na przedstawienie Pani/Panu naszych ofert. Sprzeciw można wyrazić wysyłając maila 
na adres: biuro@wigal.pl 

Informujemy Panią/Pana także, że:  
1) Nasze dane kontaktowe to:                                                                                                                                                                         
WIGAL SP. Z O.O., Urbanice 13B, 98-300 Wieluń, tel. (+48) 43 843 90 16,  e-mail: biuro@wigal.pl                                                                                                                                      

2) WIGAL Sp. z o.o. nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: 
biuro@wigal.pl 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania 
do wykonania umowy (jeśli świadczymy Pani/Panu jakieś usługi), lub możliwości zapytania Panią/Pana o 
zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak 
długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan 
skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą usługi kurierskie, usługi w obszarze 
IT Administratora, jak również firmom audytorskim i informatycznym. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje 
Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie 
uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia. 
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