POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (dalej RODO), przekazujemy informacje o tym, jak Państwa
dane osobowe są przetwarzane przez WI-SOFT. Niniejsza polityka prywatności Sklepu
Internetowego WI-SOFT ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem Państwa danych jest WI-SOFT Mirosław Wichowski, 16-001
Kleosin, Ignatki 40/1, będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i
Sprzedawcą. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które
pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu), dane
osobowe zawarte w zamówieniu, lub podane w trakcie wykonywania zamówienia, tj.:
nazwa firmy, imię i nazwisko, NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres
korespondencyjny. Dodatkowo w czasie wykonania umów zbierane są też dane związane
z wykonaniem takiej umowy – takie jak dane rachunków bankowych, osoby upoważnione
do kontaktu, wysokość zobowiązań itp.
1.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są
przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
1.5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie
Internetowym WI-SOFT.
1.6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji
biznesowych pomiędzy Państwem, naszą Spółką oraz naszymi Partnerami Handlowymi,
w zakresie świadczenia usług, marketingu bezpośredniego usług, tj. Państwa dane
osobowe są przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: przechowywanie danych na
potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
3) sprzedaży usług oferowanych przez naszą firmę,
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
5) archiwizacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne:
1.7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy
Handlowi, którzy współpracują z nami przy świadczeniu usług. Państwa dane osobowe są
przetwarzane ręcznie. Państwa dane przekazujemy także: podmiotom pośredniczącym w
sprzedaży naszych usług; podmiotom współpracującym przy organizacji lub przy Państwa
obsłudze; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc

prawną, podatkową, rachunkową. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie Internetowym. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest dostawca hostingu.
Odbiorcą danych przetwarzanych w plikach cookies jest Google Inc z siedzibą w USA.
1.8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest:
• Umowa o świadczenie usług/zamówienie lub działania podejmowane na Państwa żądanie,
zmierzające do zawarcia umowy, a także czynności w ramach realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować
będzie brakiem możliwości składania zamówień. Dane osobowe przewarzane w tym celu
przechowywane będą przez okres maksymalnie 6 lat.
• Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Państwa wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przewarzane w tym celu
przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu.
• Prowadzenie Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych w tym celu
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości prowadzenia
konta i składania za jego pośrednictwem zamówień.
• Gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez
użytkownika (pliki Cookie) – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - a dokładnie w celu: utrzymania sesji
użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu
internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji sklepu
internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu
internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu internetowego
1.9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
1.10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka
niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Państwu także prawo
do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego.
1.11. Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
1.12. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć
ku temu podstawę prawną, a więc w celu świadczenia usług przez okres 6 lat od czasu
zakończenia wykonania umowy, lub do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas
obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych, lub ustanie
możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług, lub cofną
Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. W zależności od tego,
co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej

1.13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
1.14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1.15. W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy
na adres: info@wisoft.pl
1.16. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną:
 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie
pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania,
że są zalogowani;
b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
d. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
Sklepu Internetowego.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym
może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na

niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania
Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie
z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne
są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z
korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania
statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter
zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę
Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

