
POLITYKA PRYWATNO ŚCI 

W WALDREX SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNO ŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

WALDREX w  sposób  odpowiedzialny  traktuje  ochronę  danych  osobowych  oraz  swoje
zobowiązania związane z polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem
opisującym  zasady  ochrony  danych  osobowych  stosowane  przez Waldrex  w  celu  spełnienia
wymagań   zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawnymi  tj.  ustawa z dnia  10 maja  2018r
o  ochronie  danych  osobowych  oraz  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 (RODO).
Na  potrzeby  lepszego  odbioru  Polityki  Prywatności  termin  ,,Użytkownik”  zastąpiony  został
określeniem ,,Ty”, ,,Administrator” -,,My”.

WSTĘP

Zastosowanie polityki prywatności 

Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie
danych  osobowych  odbywa  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Niniejsza  polityka  ma
zastosowanie  do  wszystkich  przypadków,  w  których  Waldrex  jest  administratorem  danych
osobowych i wypełnia obowiązek informacyjny.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Należą do nich np.
imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.  Dane te są gromadzone w celach
kontaktowych, biznesowych i  wywiązania się  z zawartych umów. Przetwarzanie oznacza każdą
czynność,  która  jest  na nich  wykonywana  czyli:  zbieranie,  przechowywanie,  utrwalanie,
porządkowanie,  modyfikowanie,  przeglądanie,  wykorzystywanie,  udostępnianie,  ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  WALDREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Mielcu, ul. COP-u nr 5, 39-300 Mielec, NIP 817-167-69-26,
REGON: 690524993, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Rzeszowie  Sąd  Gospodarczy  Wydział  XII  Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000465775, kontakt z osobą wyznaczoną do pełnienia
zadań  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  możliwy  jest  pod  adresem  email:
a.stypa@waldrex.pl, waldrex@waldrex.pl . 
Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, by zbierać jedynie niezbędne dane.
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INFORMACJE OGÓLNE

Waldrex przetwarza dane osobowe w różnych celach, w zależności od celu zastosowania, mogą być
różne  sposoby  gromadzenia  danych,  podstawy  prawne  ich  przetwarzania,  wykorzystywania,
ujawniania oraz okresy przechowywania.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy: 

1. Informacje  kontaktowe  -  imiona,  nazwiska,  adresy,  adresy  e-mail,  numery  telefonu,
stanowisko w firmie/instytucji,

2. Informacje  o  zatrudnieniu  (w  przypadku  procesu  rekrutacji  i  zatrudnienia)-  Status
zatrudnienia,  historia  zatrudnienia,  historia  wykształcenia,  CV,  oraz  inne  informacje
osobowe przedstawione przez kandydata na dane stanowisko,

3. Informacje IP, dane techniczne- technologia śledzenia znana jako ,,pliki cookie”.  Nasza
strona internetowa korzysta z technologii śledzenia znanej jako „pliki cookie”. Ty możesz
uzyskać informacje dotyczące wykorzystywania niezbędnych plików cookie oraz sposobu,
w jaki  możliwa jest  zmiana zarządzania  plikami  cookie w przeglądarce,  po zapoznaniu
się z naszymi informacjami na stronie.

4. Automatyczne  przetwarzanie  danych  osobowych-  Informacje,  które  gromadzimy
w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być  przetwarzane w sposób
zautomatyzowany,  jednakże  nie  będzie  to wywoływać  wobec  osoby  fizycznej  żadnych
skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Podstawy prawne przetwarzania  Twoich danych osobowych

Administrator gromadzi, przetwarza oraz udostępnia Twoje dane osobowe jedynie wtedy, kiedy
posiada dla tego celu właściwą podstawę prawną. Może to nastąpić w przypadku, kiedy:    

• wyraziłeś/aś  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  wykorzystywanie danych
osobowych jest w naszych uzasadnionych interesach, 

• wykorzystywanie  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wykonania
umowy, bądź podjęcia działań prowadzących do zawarcia z Tobą umowy,  

•  wykorzystywanie  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia
właściwych zobowiązań prawnych, 

Przetwarzana dane osobowe Powód przetwarzania Uzasadnienie prawne

Imiona, nazwiska, adresy
 e-mail, numery telefonu, stanowisko w 
firmie/instytucji

W celu przekazania informacji dotyczących 
produktów oraz usług; 
w celu przekazania informacji związanych 
z naszą umową z Tobą.

Zgoda, nasze uzasadnione interesy, bądź konieczność 
wykonania umowy,(art. 6 ust. 1 lit. f  RODO)

Status zatrudnienia, historia zatrudnienia, historia 
wykształcenia, CV, oraz inne informacje osobowe 
przedstawione przez kandydata na dane stanowisko

W celu przetwarzania podań o pracę 
otrzymanych od Ciebie

Nasze uzasadnione interesy bądź konieczność wykonania 
umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Informacje IP, dane techniczne
W celu zapewnienia poprawnego działania 
naszej strony 

Zgoda bądź nasz prawnie uzasadniony interes, (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO)

2



UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Udostępniamy Twoje dane w sposób oraz dla celów opisanych poniżej:  

1. wewnątrz  struktury  firmy  w  przypadku,  kiedy  ujawnienie  tego  typu  informacji  jest
niezbędne do zapewnienia dostarczenia usług bądź zarządzania przedsiębiorstwem; 

2. osobom trzecim, z którymi współpracujemy, tego typu osoby trzecie wyrażają  zgodę  na
zastosowanie  ograniczeń  poufności  oraz  korzystają  z  udostępnionych  przez  nas  danych
osobowych w naszym imieniu jedynie dla celów  określonych w  umowach.

3. organom  nadzorczym,  sądom  i  innym  organom  władzy  (np.  organom  podatkowym  
i organom ścigania), w celu przestrzegania  obowiązujących przepisów prawa; 

4. mamy prawo udostępniać dane nieosobowe dotyczące osób odwiedzających naszą  stronę
internetową, schematy aktywności na stronie internetowej oraz dane dotyczące korzystania
ze strony internetowej, w sposób zbiorczy i statystyczny, naszym partnerom, jednostkom
powiązanym. 

Przekazujemy dane  osobowe innym podmiotom wyłącznie,  gdy zezwalają  nam na  to  przepisy
prawa.

Czas przetwarzania danych 

Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną
przesłankę przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak
długo jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane zostały zgromadzone.

W JAKI SPOSÓB WALDREX CHRONI I PRZECHOWUJE TWOJE DA NE

Bezpieczeństwo danych

Waldrex jako administrator wdrożył i utrzymuje odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki
bezpieczeństwa,  politykę  oraz  procedury  mające  na  celu  zmniejszenie  ryzyka  przypadkowego
zniszczenia lub utraty danych, ich nieuprawnionego ujawnienia bądź dostępu do nich. 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące zarządzania swoimi danymi osobowymi: 

- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych osobowych,
- prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania        
danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do usunięcia danych,                                                                                                     
- prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO,

Waldrex  zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji  tożsamości  osoby  ubiegającej  się  o  dokonanie
jakiejkolwiek czynności na danych będących w posiadaniu firmy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

Możesz wykonywać swoje prawa poprzez kontakt z nami pod adresem email: a.stypa@waldrex.pl,
waldrex@waldrex.pl .  Zgodnie  z  przepisami  prawa,  dokonamy  odpowiednich  działań  w  celu
rozpatrzenia Twojego wniosku. Jednak nie zawsze możemy być w stanie w pełni rozpatrzyć Twój
wniosek co jest związane z innymi przepisami prawa lub mamy obowiązek zachowania poufności
względem  innych  jednostek,  bądź  w  przypadku,  kiedy  jesteśmy  uprawnieni  do  rozpatrzenia
wniosku w inny sposób.   
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SKONTAKTUJ SI Ę Z NAMI

Podstawowym punktem kontaktowym dla wszelkich kwestii   wynikających z niniejszej polityki
prywatności  dotyczącej  ochrony  danych  osobowych  jest  adres  mailowy:  a.stypa@waldrex.pl,
waldrex@waldrex.pl .  

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skargi dotyczące naszego przestrzegania postanowień opisanych
w niniejszym dokumencie oraz przepisów prawa dotyczących ochrony danych  lub w przypadku,
kiedy chcesz wykonywać swoje prawa, zachęcamy do kontaktu z nami na powyżej podany adres.
Dokonamy analizy i podejmiemy wszelkie uzasadnione działania  w celu zapewnienia wykonania
Twoich praw tak szybko jak to możliwe, w ramach czasowych określonych przepisami prawa.

Zmiany w polityce prywatności

Zobowiązujemy  się  do regularnego  przeglądu  niniejszej  Polityki  prywatności  i jej  zmiany
w sytuacji,  gdy  okaże  się  to niezbędne  lub  pożądane  z uwagi  na nowe  przepisy  prawa  
lub zarządzenia właściwych instytucji.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.
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