
Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma WAYKIKI Waldemar Zawidzki z

siedzibą 64-100 Leszno, ul. Narutowicza 119.

WAYKIKI Waldemar Zawidzki oświadcza, że zobowiązuje się do:

 przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

powierzonych zadaniach;

 zachowania w tajemnicy danych osobowych;

 niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 

powierzonych zadań;

 ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym 

ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych 

oraz ich przetwarzaniem;

 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podając swoje dane 

poprzez formularz na stronie internetowej:

 wyrażam zgodę i upoważniam firmę WAYKIKI Waldemar Zawidzki do 

wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w celu realizacji 

zamówionej przeze mnie usługi zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych  (w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);

 wyrażam zgodę na komunikację w formie: bezpośredniej, papierowej (poczta 

tradycyjna), elektronicznej (e-mail, sms) oraz telefonicznej;

 oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie 

dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, 

złożenia skargi jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.



Czas przetwarzania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 5 dni do 5 lat do czasu 

wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

 e-mail: biuro@waldi-leszno.pl

 tel. +48 507 269 269

 Adres do korespondencji: Waykiki Waldemar Zawidzki, ul. Narutowicza 119, 64-100 

Leszno
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