
Warszawa 
al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Administrator danych:

• OW OFFSHORE S.L.; Marcelo Spinola 42 - 9º, 28016 Madrid (Hiszpania); dpo@oceanwinds.com.

Rodzaj danych: 

• Dla realizacji celów opisanych poniżej, możemy przetwarzać dane identyfikacyjne, kontaktowe, handlowe i/lub dane dotyczące 
lokalizacji.

Cele: 

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania prośbami o kontakt, konsultacje, informacje i roszczenia, a także w celu 
zarządzania relacjami handlowymi i/lub przed zawarciem umowy.

• Podobnie, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania, w tym drogą elektroniczną, komunikatów i informacji o usłu-
gach i działalności świadczonej przez Administratora Danych.

Przekazywanie danych: 

• Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to absolutnie konieczne do za-
rządzania i utrzymania relacji z Administratorem Danych, zgodnie z obowiązkiem prawnym i/lub za uprzednią zgodą użytkownika.

• Biorąc pod uwagę, że Administrator Danych jest firmą działającą na skalę międzynarodową, może on przekazywać dane osobowe 
do firm należących do jego grupy, które mają siedzibę w Unii Europejskiej i poza nią, pod warunkiem, że przetwarzanie danych 
będzie miało takie same cele jak opisane powyżej, a przekazanie danych jest konieczne do: (i) realizacji działań przed umową (ii) 
zawarcia lub wykonania umowy; i/lub (iii) ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Okres obowiązywania: 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania relacji z nami i zgodności z powyższymi celami, a po zakończeniu, w okre-
sach przedawnienia zobowiązań wynikających z przetwarzania danych.

• W przypadku użytkowników subskrybujących nasze informacje handlowe, będziemy przetwarzać ich dane do momentu, w któ-
rym zdecydują się oni zrezygnować z subskrypcji lub ją anulować.

Podstawa prawna: 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, realizacja stosunku umownego, uzasadniony interes OW pole-
gający na utrzymywaniu profesjonalnych kontaktów z osobami trzecimi i/lub wypełnianie obowiązków prawnych.

Prawa: 

• Użytkownicy mogą korzystać z praw uznanych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, wysyłając pisemną 
informację do Administratora Danych poprzez wyżej wymienione dane kontaktowe. 

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji handlowych od Administratora Danych, może w każdej chwili sprzeciwić się lub 
zażądać wycofania, wysyłając wniosek na adres e-mail dpo@oceanwinds.com. Podobnie, użytkownicy będą mogli zrezygno-
wać z subskrypcji lub anulować subskrypcję za pomocą mechanizmu zawartego w każdej otrzymanej informacji handlowej.

• Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do hiszpańskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie 
ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Polityka prywatności

Gdynia
Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
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