POLITYKA PRYWATNOŚCI
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SEDZIBĄ W LUBLINIE
1. Wprowadzenie
Celem tej polityki jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą
w Lublinie (zwaną dalej: „Administratorem”), szczególnie wobec treści przepisów
o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).
Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o celach i podstawach
prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania
i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów z przetwarzaniem tych
danych związanych.
2. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest
w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego czy jest
dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie,
utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie,
udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W przypadku gdy: 1) ma
Pan/Pani zawartą umowę z Administratorem, 2) Administrator podjął względem
Pana/Pani działania ukierunkowane na zawarcie umowy, 3) wyraził Pan/wyraziła
Pani Administratorowi zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności
od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne
przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
3. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków,
w których Administrator wobec: 1) zawarcia z nim umowy, 2) podjęcia względem
Pana/Pani działań ukierunkowanych na zawarcie umowy z Administratorem, 3)
wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przez Administratora
Pana/Pani danych osobowych, jest administratorem danych osobowych i przetwarza
dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator
przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadków, w których Administrator pozyskał dane osobowe z innych źródeł.
Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych
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przypadkach, określonych odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, zgodnie z tymi
przepisami.
Poniżej wskazujemy pełne dane SANWIL HOLDING S.A., jako administratora
danych osobowych:
SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000119088, o w całości wpłaconym kapitale
zakładowym w wysokości 10 022 274,00 zł, o numerze REGON: 650021906 i NIP:
7950200697.
Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Administratora i podlegają stałej
aktualizacji.
4. W jakich celach, w oparciu o jakie podstawy prawne i w jaki sposób
Administrator przetwarza dane osobowe?
Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie celów, sposobów i podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Dbamy o to, by
każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której
dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze
wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, poniżej również wskazujemy
cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
 w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy
zawartej z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 w celach kontroli i optymalizacji prowadzonych przez Administratora procesów
gospodarczych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. f) RODO);
 w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio
(marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
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w celu zapisywania przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika,
korzystającego ze strony internetowej Administratora, plików cookies mających
na celu ułatwienie poruszania się po witrynie oraz dostosowanie serwisu
do preferencji użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz
interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak
i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony
interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane
dotyczą, przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane
osobowe jeśli np. wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).
Dane osobowe, które gromadzimy, mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, jednakże nie prowadzi to do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.
Na swojej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, które są zapisywane
przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się
po witrynie oraz dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika.
Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta, możliwe jest
np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach
istnieje m.in. możliwość:
 zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne
korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez
użytkownika witryn;
 określania ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład
akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 blokowania lub usuwania cookies.
Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez
odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może
spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji strony internetowej
Administratora. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie
zapisu cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
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5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy
prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez
Administratora. Stosownie do tego informujemy, że:
 w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez
użytkownika;
 w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa
do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane
dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach gdy sprzeciw taki
zgodnie z przepisami prawa przysługuje; jeśli dane osobowe użytkownika są
potrzebne Administratorowi do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia
obrony przed zarzutami prawnymi, Administrator zachowa dane osobowe
użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do
momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
 w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest
to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania
danych w tym celu określają te przepisy;
 w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych,
podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej
dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi
maksymalnie 10 lat.
6. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?
Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?
Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy
prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim,
przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych
oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności
i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki
sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie
określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.
W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które
Administrator przetwarza, mogą być:
 usługodawcy, którzy wykonują usługi w imieniu lub na rzecz Administratora,
np. firmy informatyczne, które zapewniają działanie systemów informatycznych
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Administratora, czy przewoźnicy, którzy dostarczają zamówienia na zlecenie
Administratora;
 niektóre osoby wykonujące regulowane zawody, takie jak: prawnicy, notariusze
lub audytorzy;
 organy finansowe lub sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne,
na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.
W tym ostatnim przypadku zawsze przekazujemy tylko te dane, tylko wówczas
i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi
przepisami.
W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że
transgraniczne
przekazywanie
może
dotyczyć
państw
nienależących
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie
obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych.
W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które
według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych
osobowych, przekazywanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy
uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza
teren EOG.
7. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób
ich realizacji?
Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych,
a Administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu
i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z Administratorem właśnie w celu
skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych,
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sanwilholding@sanwil.com. Zastrzegamy
sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu
tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
7.1. Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako
administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie wiadomości
e-mail na adres: sanwilholding@sanwil.com.
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7.2. Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza
Administrator, można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
sanwilholding@sanwil.com.
7.3. Wycofanie zgody
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na podstawie zgody ma
miejsce w przypadku korzystania przez użytkownika ze strony internetowej
Administratora i wiąże się z plikami cookies, o których mowa w pkt 4 powyżej.
Wycofanie zgody polega na zmianie ustawień przeglądarki internetowej
na blokowanie zapisu plików cookies.
7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na
ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami
prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych,
gdy:
 przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
w której się znalazła,
 dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych
podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są
nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na
okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
7.5. Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia
danych
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
sanwilholding@sanwil.com.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą
już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy
osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora.
Nadto, w przypadku gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej
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danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być
również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie
danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej
z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
7.6. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości
dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy
dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie
wiadomości e-mail wraz ze szczegółowymi informacjami na adres:
sanwilholding@sanwil.com.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z późn. zm.).
8. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej „Polityki prywatności” i jej
zmiany w sytuacji gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy
prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony
danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych
osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności
w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane
osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także
w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas
danych osobowych.
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