
Polityka Prywatności – ustanowiona 25 maja 2018r.

Polityka prywatności ma zastosowanie dla serwisów internetowych dostępnych pod adresami waikiki.pl,
multi-drukarnia.pl oraz kontaktów w „realu” z firmą Waikiki-Tomasz Isalski. Polityka może być w dowolnym

momencie aktualizowana z wyraźnym zaznaczeniem faktu aktualizacji. Nie masz obowiązku
podejmować dodatkowych działań – wystarczy że zapoznasz się z informacjami poniżej.

Administratorem Twoich 
danych jest:

Waikiki-Tomasz Isalski
z siedzibą w 41-907 Bytom, 
ul. Orzegowska 9, 
tel 531 033 180, 
oraz oddziałem w Piekarach 
Śląskich, ul. Leśna 22, 
tel 79 17 17 112
nip: 626 246 57 08

Ponad 20 lat nieskazitelnej opinii i 
tysiące zadowolonych klientów.
Brak jakichkolwiek wcześniejszych 
zastrzeżeń do polityki i 
zabezpieczenia danych naszych 
klientów.
Nasza reputacja zależy od naszej 
niezawodności!

Jak gromadzimy dane? 
(w sposób informatyczny)

Dane gromadzimy za 
pośrednictwem formularzy 
dostępnych na stronie waikiki.pl 
oraz multi-drukarnia.pl. Za pomocą
serwisów zewnętrznych 
działających na zlecenie firmy 
Waikiki-Tomasz Isalski. Serwisy 
mogą być zlokalizowane poza 
terytorium UE. Jednak 
zachowujemy najwyższą 
staranność w doborze takich, które
spełniają wymogi stawiane przez 
dyrektywę RODO.
Tak gromadzone dane osobowe 
wymagają wyraźnej akceptacji i 
podwójnej autoryzacji.

Podwójna autoryzacja gwarantuje 
że nikt nie zrobi Ci głupiego żartu, 
podając twoje dane jako własne.

Podwójna autoryzacja mimo że 
wymaga więcej działania z Twojej 
strony to gwarantuje brak spamu i
większe bezpieczeństwo Twoich 
danych osobowych!

Jak gromadzimy dane? 
(w sposób tradycyjny)

Dane gromadzimy za 
pośrednictwem formularzy 
papierowych dostępnych w 
siedzibie i oddziale firmy. Zebrane 
dane są dodatkowo autoryzowane 
celem sprawdzenia ich własności 
przez osobę udostępniającą.

Podwójną autoryzację na życzenie 
dokonujemy za Ciebie!

Jak wykorzystujemy 
gromadzone dane?

Zgromadzone dane 
wykorzystujemy tylko przez okres i
w sposób niezbędny do realizacji 
zlecenia, zagwarantowania 
procesu reklamacyjnego i 
zachowania wymogów przepisów 
skarbowych.
Powierzona nam zgoda na wysyłkę
treści marketingowych trwa tylko 
do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Nasza polityka nie dopuszcza 
możliwości sprzedaży czy 
odstępowania Twoich danych. 

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i 
nie dopuszczamy do wycieku 
informacji. Bez twojej zgody nie 
udostępniamy i nie przenosimy 
danych.

Twój dostęp do danych Na każde żądanie w formie 
pisemnej masz prawo do wglądu, 
modyfikacji i usunięcia swoich 
danych.

Twoje dane należą do Ciebie! Więc
masz prawo do by zrobić z nimi co
zechcesz.

Bezpieczeństwo danych Dane elektroniczne 
przechowywane są w 

Protokół SSL, Szyfrowanie AES, 
odcięte od internetu zasoby, 



odizolowanym środowisku w wersji
zaszyfrowanej. Dostęp do nich 
mają wyłącznie przeszkoleni i 
upoważnieni pracownicy.
Dane tradycyjne przechowujemy w
sejfie do którego szyfr zna 
wyłącznie uprawniony i 
przeszkolony pracownik.

Programy anty-wirusowe, firewalle
i systemy anty-szpiegowskie 
czuwają wraz z przeszkolonymi 
pracownikami nad twoimi danymi. 

Prawo do zapomnienia i 
wniesienia skargi

W każdej chwili możesz zażądać 
zaprzestania przetwarzania danych
oraz ich usunięcia. Twoje dane 
zostaną usunięte w maksymalnym 
stopniu na jakie pozwala obecnie 
obowiązujące prawo.

Masz prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego jeśli 
uznasz że zostały naruszone 
przepisy RODO w zakresie ochrony
Twoich danych

Wyślij pojedyncze słowo „NIE” na 
nasz mail lub telefon a nie 
otrzymasz od nas więcej żadnej 
wiadomości marketingowej. Wiąże 
się to również z cofnięciem 
przywilejów, które otrzymałe/aś w 
zamian za udzieloną zgodę.

Prawo do zapomnienia, zgodniez 
Polskimi przepisami, nie 
gwarantuje usunięcia wszystkich 
danych.

Przeniesienie danych Wszelkie zgromadzone dane 
elektroniczne przeniesiemy na 
podstawie twojego wniosku do 
innego operatora.

Przenieść można tylko dane 
elektroniczne i w zakresie 
regulowanym przez prawo i 
możliwości techniczne.

Pliki cookies & statystyki Nasze serwisy zbierają 
automatycznie dane statystyczne i 
zapisują pliki cookies. 

Obecnie nie wykorzystujemy 
danych zgromadzonych w ten 
sposób. Nie są dla nas źródłem 
wiedzy.

Profilowanie Nie profilujemy! Uzyskane dane nie są używane do 
automatycznego dopasowywania 
ofert do twoich preferencji.

Administrator Danych Wyznaczyliśmy administratora 
danych, z którym możesz 
skontaktować się pod adresem 
admin@waikiki.pl (dostępny 24/h)
Administratorem jest: Tomasz 
Isalski - właściciel 

Administrator jest odpowiedzialny 
za utajnienie Twoich danych i 
pomoże ci rozwiązać wszystkie 
problemy związane z tym 
zagadnieniem.
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