
1.   Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-
800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo info@wikapolska.pl).  
 
2.   Twoje dane osobowe będą przetwarzane, aby wysyłać Ci newsletter, na który się zapisałeś. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na 
możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji związanych z działalnością WIKA, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO* oraz Twoja zgoda, w przypadku danych podawanych opcjonalnie w 
celu spersonalizowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 
 
*RODO - 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. 
 
3.   Podanie wymaganych danych jest warunkiem przesyłania newslettera, ich niepodanie 
uniemożliwi wysyłkę. Podanie pozostałych danych (opcjonalnych) jest dobrowolne i wpływa jedynie 
na spersonalizowanie kontaktu.  
 
4.   Twoje dane zostaną przekazane podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności 
wspierające jego działalność (dostawcom i serwisantom systemów informatycznych, w szczególności 
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 Klingenber/Germany), 
jak również mogą być przekazywane podmiotom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do 
danych, w tym także upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

 
5.   Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu 
bądź wycofania zgody (w przypadku danych opcjonalnych) lub do czasu rezygnacji z subskrypcji 
newslettera bądź też do zakończenia wydawania newslettera.  
 
6.   Przysługuje Ci prawo do:  

• dostępu do Twoich danych osobowych,  
• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),  
• przenoszenia Twoich danych osobowych, 
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (w Polsce organem 

tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
• wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć poprzez przesłanie stosownej informacji na adresy 
kontaktowe wskazane w pkt 1 lub 7). 
 

7.   W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z 
ADO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez ADO 
Inspektorem Ochrony Danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy ADO z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych"  lub mailowo na adres: ochrona.danych@wika.com. 
  
Kliknięcie przycisku „Subskrybuj” w sytuacji podania również danych opcjonalnych oznacza, że 
wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez ADO w celu spersonalizowania kontaktu. 
 
Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych: 
https://www.wikapolska.pl/privacypolicy_pl_pl.WIKA. 
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