Polityka prywatności,
Polityka ochrony danych osobowych.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania
danych osobowych przez firmę „Wropak Halina Młyńska”.
Intencją firmy „Wropak Halina Młyńska” zawsze było i jest, aby ochronę prywatności
naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne
organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie
tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony
danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych
osobowych przez firmę „Wropak Halina Młyńska”.
II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem danych osobowych jest firma „Wropak Halina Młyńska” z siedzibą
we Wrocławiu, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
Graniczna 20, 54-530 Wrocław, NIP: 8941141228, REGON: 931997366, adres poczty
elektronicznej: rodo@wropak.pl, tel. +48 71 34 90 500.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe, za pomocą
stosowanych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych są:
2.1 Przetwarzane zgodnie z prawem.
2.2 Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
2.3 Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane.
2.4 Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą (nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania).
2.5 Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem, a także ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem.
3. Biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane osobowe są
przetwarzane o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu
ryzyku. Administrator stosuje także środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
4. Bazy danych osobowych firmy „Wropak Halina Młyńska” są odpowiednio
zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnętrz.
III.

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH.
1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres.
Dane osobowe gromadzone są w toku prowadzonych kontaktów handlowych,
rozmów, korespondencji e-mailowej itp.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o różne podstawy
prawne i w różnych celach, a w szczególności do niezbędnej i prawidłowej obsługi o
charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia - na
żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b.
2.1 Zawarcia i realizacji umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2.2 Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2.3 W celu przesyłania informacji marketingowych, technicznych w zakresie oferty
handlowej Administratora.
2.4 Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo
Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych dotyczących składanych
ofert i umów) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2.5 Wysyłania informacji w zakresie aktualnej oferty handlowej – aż do cofnięcia
zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane z procesie rekrutacji ( dane
kandydatów do pracy ) zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich
przetwarzanie w ramach procesu rekrutacyjnego.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, którzy w
celu wykonywania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np.
pracownicy Działu Handlowego, Działu Logistyki i Magazynowania, Działu Jakości).
5. Zbierane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym
podmiotom w celu realizacji dążeń biznesowych Administratora, tj.:
5.1 Dostawcom usług kurierskich, przewozowych, spedycyjnych, pocztowych.
5.2 Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających
Administratorowi wsparcie księgowe, prawne i pomocne.
5.3 Dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania informatyczne z
zastrzeżeniem, że Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu

dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych osobowych
zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
m.in. organom administracji państwowej, organom ścigania, organom wymiaru
sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa na ich wyraźne żądanie.
III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.
1. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe w okresie wykonywania umów
biznesowych, w czasie okresu gwarancji na towary i usługi, a także w okresie, przez
który zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów
podatkowych, rachunkowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
2. Dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji usuwane są w ciągu 2 miesięcy od
zakończenia rekrutacji.
IV.

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I ICH POPRAWIANIA ORAZ
INNE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE.
1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do
dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Osobie, której dane
osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu
ochrony danych osobowych.
2. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z
przepisów prawa.
3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: rodo@wropak.pl

V.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
1. Osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami
prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w
przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w przepisach
prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem
nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
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