
 
 
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 87-
805 Włocławek, ul. Toruńska 222 (dalej: ANWIL S.A.). Kontaktowy numery telefonów do 
ANWIL S.A.: (24) 242 14 34 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl lub pisemnie na adres naszej 
siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane 
pytania, przesłane przez Panią/Pana do ANWIL S.A. pocztą elektroniczną Podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

IV. ODBIORCY DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nami 
współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom 
realizującym usługi pocztowe i kurierskie. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych 
roszczeń. 

VI. TWOJE PRAWA 
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – 
w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza Pani/Pana dane na podstawie swojego 
prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację na adres poczty 
elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych”, 

 prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz 
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać abyśmy przesłali Twoje 
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest 
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do 
tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy 

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na 
przesłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie. Odmowa podania danych osobowych 
uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zgłoszenie. 
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