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Polityka prywatności 

 
 

I. Podstawowe cele Polityki prywatności 
 
1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych 

Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.sanwil.com (dalej jako „Serwis”), 
w tym jego podstron, administrowanych przez Spółkę Sanwil Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 52, 37-700 Przemyśl, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000313671,  
NIP: 7952456840, REGON: 180358549 (dalej jako „Sanwil Polska” lub „Spółka”). 

2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania 
i wykorzystywania danych o Użytkownikach, gromadzonych podczas korzystania przez 
Użytkowników z Serwisu. 

3. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na 
poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących 
przepisach prawnych, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia 
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  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO"). 

 
II. Administrator danych osobowych 

 
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Sanwil Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Przemyślu, ul. Lwowska 52, 37-700 Przemyśl. 
 

III. Zasady zbierania danych osobowych i informacji 
 
1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego 

danych osobowych. 
2. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, 

stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników  
w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia 
Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie 
i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do 
personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone 
z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia 
tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień 
przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej 
przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę 
automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. 

 
IV. Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania  

 
1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez wysłanie zapytania 

w formie listowej tradycyjnej lub w formie mailowej. 
2. Zainicjowanie kontaktu ze Spółką  wymaga podania danych osobowych niezbędnych do 

skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.  
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Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości 
uzyskania odpowiedzi. 

3. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania 
z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od 
danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika. 

4. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników: 
a) adres IP, 
b) adres poczty elektronicznej, 
c) numer telefonu 

5. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać 
zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, 
w tym adresu IP Użytkownika Serwisu. 

 
 

V. Pliki Cookies 
 

1. Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez 
przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte  
w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik 
pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików 
znajdujących się na komputerze użytkownika.  

2. Niniejszy serwis internetowy korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron 
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  
Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze 
użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy 
z niej korzystają. Wykorzystanie tego narzędzia odbywa się z zasadami ochrony 
prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/ 

3. Google Analytics jest używana, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie 
z naszej strony internetowej. Na podstawie uzyskanych statystyk możemy udoskonalić 
naszą ofertę i uczynić bardziej interesującą dla użytkownika. 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies  
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie 
zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i 
uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o 
których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień 
używanej przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą 
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o 
każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
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VI. Cele i podstawy przetwarzania danych w Serwisie 

 
Dane osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora 
w szczególności w celach: 
1. świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu w zakresie 

prezentowania oferty Sanwil Polska sp. z. o.o.  i umożliwienia Użytkownikom korzystania 
z funkcjonalności Serwisu, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania 
treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą 
elektroniczną, a także w celu dopasowywania usług do potrzeb Użytkownika, 
analizowania i udoskonalania usług oraz zapewniania bezpieczeństwa usług –  podstawą 
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną 
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający 
na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia 
stosowanych funkcjonalności, 

3. marketingowych, polegających na wysyłce informacji handlowych drogą elektroniczną – 
wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) 

4. kontaktu z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na uprzednio przesłane przez nich 
wiadomości i zapytania  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

5.  rozpatrzenia reklamacji/uwag, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia 
wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Sanwil Polska sp. z o.o. jako Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO). 

 
VII. Okres przetwarzania danych osobowych 

 
1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres 

niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz 
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody albo zgłoszenia sprzeciwu. 

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a 
także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

3. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie 
anonimizowane. 

 
VIII. Uprawnienia Użytkowników 
 
1. Użytkownik ma prawo żądać od dostępu do swoich danych, ich sprostowania 

(poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania 
danych. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje  prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. 

 
IX. Odbiorcy danych 

 
1. W związku z realizująca usług dostępnych w Serwisie, Administrator przekazywał będzie 

pozyskane dane osobowe do firm obsługujących go w zakresie teleinformatycznym, 
prawnym oraz realizującym dla niego działania marketingowe na mocy stosownych umów 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

2. W przypadku wyrażenia zgody, dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom 
w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika 
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich 
informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 

 
X. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

 

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich. 
 

XI. Bezpieczeństwo danych osobowych 
 
1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych 

osobowych przetwarzanych przez Sanwil Polska sp. z o.o. przed ich modyfikacją, 
zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, 
a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania 
przy przetwarzaniu danych osobowych.  

2. 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. 

3. 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. 

 
XII. Kontakt 

 
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników 
Serwisu, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:  
Sanwil Polska Sp. z o.o., ul. Lwowska 52, 37-700 Przemyśl, e-mail: sanwil@sanwil.com. 
Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy 
i w jakim zakresie Administrator  przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach 
przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. 
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XIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Administrator ma prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności m.in. z powodu zmiany 

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a ponadto w sytuacji 
wdrażania lub zmiany stosowanych przez Administratora rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, w tym spowodowanych postępem w dziedzinie technologii 
internetowej.  

2. Administrator będzie informował o zmianach poprzez zamieszczanie w serwisie 
zmienionej wersji Polityki, poprzedzone zamieszczeniem stosownego komunikatu 
informującego o zmianach i terminie ich wejścia w życie w zakładce Aktualności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności stosuje się właściwe 
przepisy prawa polskiego. 

4. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie wpływa na 
ważność pozostałych postanowień oraz niniejszego dokumentu jako całości. W takiej 
sytuacji Spółka zobowiązują się w miejsce postanowienia nieważnego do sformułowania 
postanowienia ważnego, zwłaszcza w zakresie celu niniejszego dokumentu. 

5. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy jedynie Serwisu Administratora. 
W przypadku korzystania z innego serwisu, zaleca się zapoznanie z polityką prywatności 
tam obowiązującą. 

 
 
 
 
 


