
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje:

Administrator – Spółka Waimea Holding S.A. z siedzibą w Warszawie 02-952,  ul. Wiertnicza 133, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego,  pod numerem KRS: 0000525664 , NIP: 5213679900.

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy 
funkcjonalności.

RODO - 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.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o 
lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie 
oraz innej podobnej technologii.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem 
http://www.waimeaholding.pl/index.php/pl/o-nas/ 

Przetwarzanie danych osobowych :

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie 
niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności 
Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych 
osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Cele i czynności przetwarzania:

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisząc bezpośrednio na adres 
biuro@waimeaholding.pl , wynajem@waimeaholding.pl , zarzadzanie@waimeaholding.pl  w sposób 
naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści 
wiadomości możesz zawrzeć też inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, obsługi Twoich zapytań lub 
zgłoszeń. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie 
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii 
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej 
archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes spółki, np. obrona przed potencjalnymi 
roszczeniami z Twojej strony.

Jeśli nie podasz nam danych, nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje 
zapytanie lub zgłoszenie.

W każdej chwili możesz zmienić swoje dane, jak również zażądać ich usunięcia, kontaktując się nami 
pod adresem biuro@waimeaholding.pl 



Pliki COOKIES  i podobne technologie: 

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików COOKIES (ciasteczek) i 
innych zbliżonych technologii. Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, 
telefonu, itd.); umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji naszej 
strony nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami COOKIES w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej 
przeglądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy Twojej przeglądarki. Ponadto odpowiednie 
wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: 
Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Safari (iOS)

Portale społecznościowe:

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora 
prowadzone w mediach społecznościowych: Linkedin. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku 
z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i 
promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania 
Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale 
społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkiem:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Narzędzia analityczne: 

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC. Wykorzystujemy COOKIES 
do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i 
przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, 
odwiedzone podstrony itp. Zbierane w ten sposób informacje są całkowicie anonimowe i nie 
pozwalają na Twoją identyfikację. Korzystanie z usług Google  Analytics wiąże się z 
zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego, czyli 
tzw. tracking code. Kod ten bazuje na plikach COOKIES.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe 
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do 
danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu 
na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych 
osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i 
współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty 
współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym 
przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTKTOWE 



Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@waimeaholding.pl , lub adres 
korespondencyjny: Waimea Holding S.A., ul. Wiertnicza 133, 02-952 Warszawa

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


