
Szanowna Pani/Szanowny Panie, 
Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie 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 prze-
pływu takich danych oraz, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Niniejszym przedstawiamy informację, z której 

dowie się Pani/Pan, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa. 
 
Administratorem Twoich danych jest: 
Firma Wadimex Sp. z o.o.  
ul. Świętokrzyska 30/63 
00-116 Warszawa 
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?. 
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować pod adresem  
e-mail: buro@wadimex.eu lub telefonicznie +48 604 493 393 
 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wadimex? 
Dane będą przetwarzane w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia, 27 kwietnia 2016r., oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach 
marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w 
tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z firmą Wadimex sp. z o.o., w celu przygotowania oferty, nawiązania 
kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz zaprezentowania naszej oferty. Pod-
stawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f  RODO prawnie, uzasadnione interesy administratora, którymi są, prowa-
dzenie i rozwój działalności firmy, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz, badanie i poprawa jakości. 
 
Komu udostępniamy Pani/Pana Dane Osobowe? 
Wadimex sp. z o.o., może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim: 
1.Przedsiębiorstwom powiązanym kapitałowo z firmą Wadimex Sp. z o.o. 
2.Podmiotom, z którymi Wadimex sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączą-
cej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Wadimex sp. z o.o., zgodnie z przepisami 
prawa, oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności mo-
żemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi 
księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marke-
tingowych.  
3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów 
wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom 
nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom 
zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Wadimex sp. z o.o., zobowiązuje się stosować od-
powiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. 
 
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, 
jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 
 
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego, ( czyli poza EOG) może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. 
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od osób współpracujących z nim oraz, danych uzyskanych w jakikolwiek 
inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
 
Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe? 
Dane będą przechowywane: przez okres działalności Firmy, zgodnie z przepisami prawa oraz, ustawami regulującymi okresy  
przechowywania dokumentacji. 
 
 
z poważaniem  
 
Paweł Zapletal 
Wadimex Sp.z o.o. 
00-116 Warszawa 
ul. Świętokrzyska 30/6 
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