
Realizując obowiązki wynikające z 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 przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje, 
które znajdziesz w poniższej korespondencji.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania Państwa danych 
osobowych oraz z informacjami o przysługujących w związku z tym prawach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 
sp. z o.o. (zwane dalej WKŁ) z siedzibą: 02-546 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem 32364, NIP: 521-10-03-989, REGON: 010651362.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
drogą elektroniczną: iod@wkl.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe - adres e-mail - będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera 
WKŁ 
(ze strony wkl.com.pl), umożliwiającego zapoznanie się z informacjami o zapowiadanych, 
wydanych przez WKŁ książkach oraz organizowanych wydarzeniach czy akcjach 
promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora

w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia
danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 
kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące skutki prawne wobec Pani/Pana lub w 
podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną 
decyzją.
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