Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

2.

Administratorem danych osobowych jest WILD Polska Sp. z o. o., Marcinkowo 127,
11-700 Mrągowo, tel: (89)741-95-03, e-mail: rodo54@adm.com, dalej: „Administrator”. Z Inspektorem
Ochrony Danych można skontaktować się pod tym samym adresem lub drogą elektroniczną:
privacyeu@adm.com
Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów i kontrahentów oraz ich pracowników głównie
w celu:
a) zapewnienia sprawnego kontaktu lub załatwienia sprawy na podstawie udzielonej zgody na

przetwarzanie danych osobowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Podanie danych w takim
przypadku jest dobrowolne i traktowane jest jako zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać
w dowolnym momencie bez skutku na zgodność przetwarzania dokonywanego do czasu jej
wycofania. Przetwarzanie podanych danych wykonywane będzie do czasu wycofania zgody,
b) wykonania umowy z uwzględnieniem jej rozliczenia, rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenia,

3.

dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu
wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania
umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających,
c) prowadzenia marketingu produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takie działania
podejmujemy tylko z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa
telekomunikacyjnego w sytuacjach kiedy posiadamy aktualną podstawę prawną do przetwarzania
danych osobowych (takich jak wymienione w pkt. 2 lit a i b,
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne spółki z Grupy ADM, w tym mające siedzibę poza
Unią Europejską (dalej: „państwo trzecie”), które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych
zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej. WILD Polska Sp. z o.o.
zapewni, że wdrożone zostały wystarczające środki bezpieczeństwa, takie jak zawieranie standardowych
klauzul umownych UE, aby Pani/Pana prawa jako podmiotu danych były chronione nawet w przypadku,
gdy dane są przetwarzane poza Unią Europejską. Tego rodzaju umowy są zarządzane przez nasz Zespół
ds. Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z administratorem na adres podany powyżej, jeśli będzie
Pani/Pan chciał uzyskać więcej informacji na ten temat lub otrzymać kopię zawartych klauzul umownych
lub kopii danych.

4.

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują Państwu:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia ich przetwarzania,
b) prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach
informatycznych na podstawie zawartej umowy,
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego zgodnie z pkt. 2 lit c niniejszej informacji,
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony
danych osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
*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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

