
POLITYKA PRYWATNOŚCI firmy WYKROJNIKI.PL 

Dostosowując się do obowiązków Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 (dalej: RODO), informuje, że firma Wykrojniki.pl jako Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

Operatorem Serwisu wykrojniki.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka 

Wykrojniki.pl Sp. z.o.o.  Sp. Komandytowa z siedzibą w Skawinie 32-050 ul. Piłsudskiego 73, NIP: 944 

22 44 241 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Robert Miklaszewski 

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu 

oznacza zgodę Użytkownika na treść niniejszego regulaminu i zobowiązanie do stosowania 

określonych w nim zasad. Spółka pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu 

następujących sposobów: 

1. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (tzw. ciasteczka)  

2. Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym 

3. Podczas transakcji handlowych  

4. Innych wydarzeń organizowanych przez firmę Wykrojniki.pl – np. konkursów, eventów 

promocyjnych, dni otwartych itp.  

 

Administrator Serwisu gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach: 

1. zawierania i realizacji umów oraz świadczenia dla Państwa usług oraz obsługi reklamacji, 

2. realizacji obowiązków spółki Wykrojniki.pl Sp. z.o.o. Sp. komandytowa przewidzianych prawem, w 

tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla 

celów archiwizacyjnych, 

3. ochrony praw spółki Wykrojniki.pl Sp. z.o.o. Sp. komandytowa zgodnie z przepisami prawa, w tym 

w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych, 

4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, 

 

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim 

zostały one zgromadzone. Administrator gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane 

tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe 

zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyrazili Państwo zgodę. 

 

 

http://www.wykrojnikipolskie.pl/


Administrator może udzielić informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, 

jeżeli obowiązek udzielenia informacji wynika z obowiązujących przepisów. Wykrojniki.pl mogą 

ponadto przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów; 

1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi Spółka ma zawartą umowę o współpracy w 

celu realizacji łączącej nas umowy,  

2. realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem,  

3. ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w 

rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, 

4. organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, 

audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów 

wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. 

 

Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym 

dostęp do konta Użytkownika, oraz w celu odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych danych. 

 

Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do: 

 dostępu do danych osobowych i otrzymaniu ich kopii 

 sprostowania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 przenoszenia danych osobowych, 

 wniesieniu sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożność korzystania z Serwisu, w 

szczególności spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, itp.. 

Wszelkie uwagi, pytania lub zastrzeżenia w zakresie użytkowania lub działania Serwisu należy 

zgłaszać na adres e-mail biuro@wykrojniki.pl  

Administrator jest upoważniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez konieczności 

informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść regulaminu zostanie niezwłocznie 

opublikowana w Serwisie. 

 

mailto:biuro@wykrojniki.pl

