
1. WSTĘP 

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie 

www.wfs.com.pl („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobo-

wych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich 

z usług Serwisu w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

krajowego i aktami prawa wspólnotowego.

Informujemy, iż właścicielem Serwisu oraz strony internetowej  dostępnej pod 

adresem http://wfs.com.pl/  i administratorem danych osobowych zawartych 

w Serwisie jest WFS Walter Film Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Plac Bernardyński 2 lokal 5, 02-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębior-

ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospo-

darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390187, posia-

dającą NIP: 5252512742, REGON 142993703, kapitał zakładowy: 15.000,00 PLN 

(zwana dalej „WFS”). 

WFS dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były aktualne 

i zgodne ze stanem faktycznym, kompletne, ale  nie może jednak tego w pełni 

zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skut-

ki wykorzystywania prezentowanych danych. 

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stano-

wią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Bez zgody WFS nie jest możliwe używanie lub kopiowanie danych dostępnych 

w Serwisie, które podlegają ochronie, w szczególności przepisom ustawy z dnia 

04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych działalnością WFS. 

WFS posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Ser-

wisie danych.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Po zapoznaniu się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie okienka, w którym 

wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz poprzez klik-

nięcie na „Polityka Prywatności” zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe 

były przetwarzane w taki sposób, jak to zostało opisane poniżej. 

3. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ WFS.  

ADMINISTRATOR DANYCH 

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników Serwisu oraz wy-

pełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, WFS publikuje dokument, 

w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkow-

ników Serwisu (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane 

i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub wysłaniem maila 

z wykorzystaniem zakładki Kontakt, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią 

niniejszej Polityki Prywatności. Administratorem danych osobowych („Admini-

strator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest 

WFS. WFS przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz tam, gdzie to ma to zastosowanie, zgod-

nie z  ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Gdy korzystasz z Serwisu, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, 

np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies 

lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkow-

ników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. 

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem zakładki Kontakt w Serwisie, da-

nymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być: imię i nazwisko, adres email, 

numer telefonu kontaktowego, ewentualnie stanowisko  zajmowane w organiza-

cji w imieniu i na rzecz której kontaktujesz się z  WFS za pośrednictwem Serwisu. 

WFS  zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojego Serwi-

su w sposób anonimowy, jednak w  przypadku nawiązania rzez Użytkownika kon-

taktu z wykorzystaniem formularza dostępnego pod zakładką Kontakt konieczne 

jest wypełnienie formularza kontaktowego. Podanie danych przez Użytkownika 

jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić 

wysłanie maila z wykorzystaniem zakładki Kontakt i właściwy kontakt z WFS, w  

tym otrzymanie żądanych informacji lub odpowiedzi na zadane pytania. W trak-

cie wysyłania wiadomości email WFS poinformuje Użytkownika, podanie których 

z wymienionych w formularzu kontaktowym danych jest niezbędne do kontaktu 

z WFS. Użytkownik sam decyduje, czy poda wymagane dane czy też nie. 

W celu kontaktu z WFS Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie na-

stępujących danych: a) Imienia i nazwiska, b) Adresu e-mail, c) Telefonu, d) Sta-

nowiska w organizacji,  w imieniu której kontaktuje się z WFS. 

W przypadku gromadzenia danych osobowych w związku z realizacją castin-

gów lub precastingów w ramach prowadzonej przez WFS działalności związanej 

z przygotowaniem produkcji i produkcją programów telewizyjnych, przetwarza-

niu mogą podlegać następujące dane:  a) Imię i nazwisko; b) Adres email; c) Nu-

mer telefonu; c) Wiek; d) Stan cywilny; d) Miejsce zamieszkania; d) Uprawiany 

zawód; e) wizerunek. Zakres danych osobowych będzie każdorazowo określać 

regulamin danego castingu lub precastingu umieszczony w Serwisie, w tym od-

powiedni kwestionariusz osobowy wskazujący szczegółowy zakres gromadzo-

nych danych oraz zawarte w regulaminie klauzule informacyjne dotyczące prze-

twarzanych danych. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych bezie 

zgoda Użytkownika, który zapisuje się do udziału w castingu lub precastingu za 

pośrednictwem Serwisu.

WFS może przechowywać  informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Ser-

wisem, w tym: informacje dotyczące urządzenia i numeru IP urządzenia, z które-

go nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki.

WFS otrzymało dane osobowe od Użytkownika  podczas korzystania z Serwisu 

i wysyłania formularza kontaktowego. Informacje o Użytkowniku  pochodzą tak-

że z gromadzonych przez plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisy-

wania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na 

zidentyfikowanie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w za-

kresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy do-

konujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI



4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w celu: 

a)   kontaktu z Użytkownikiem, który skontaktował się z WFS z wykorzysta-

niem formularza kontaktowego;

b)  dostarczania treści w ramach Serwisu;

c)    informowania o treściach, usługach i działalności WFS  oraz treściach 

i usługach innych firm współpracujących z WFS, 

d)    prowadzenia castingów lub precastingów w ramach prowadzonej przez 

WFS działalności, realizowanych z wykorzystaniem Serwisu, w celu wy-

boru uczestników programów telewizyjnych, których dotyczą castingi 

lub precastingi; 

e)    wyboru uczestników programów zawierania umów z uczestnikami ca-

stingów lub precastingów;

f)    zawarcia umów z uczestnikami castingów lub precastingów oraz wyko-

nania i rozliczenia tych umów;

g)    zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa 

wymagają przetwarzania danych osobowych,

h)  zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w WFS,

i)  zarządzania systemami teleinformatycznymi,

j)  dochodzenie roszczeń.

5.UDOSTĘPNIANIE DANYCH

WFS co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych 

osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których WFS posia-

da ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnio-

nych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez 

WFS. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na  żądanie organów 

publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych  Użytkow-

ników. 

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług 

korzysta WFS  w celu utrzymania Serwisu (np. podmioty zapewniające ob-

sługę informatyczną lub hosting Serwisów), pracownicy i współpracowni-

cy WFS. 

W takich przypadkach WFS  podpisze z tymi podmiotami stosowne umowy, 

których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed do-

stępem osób nieuprawnionych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw 

z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego 

danych osobowych przetwarzanych przez WFS  w ramach Serwisu:

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Na wniosek Użytkownika WFS  potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkowni-

ka przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zareje-

strowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał WFS  

poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych

W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub 

niekompletne, Użytkownik może żądać od WFS ich sprostowania lub uzu-

pełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość popra-

wiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych

W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od WFS usunięcia 

danych osobowych przetwarzanych przez WFS  (np. kiedy dane są już zbęd-

ne do dalszej komunikacji  Użytkownikiem, do kontynuowania współpracy 

w przypadku zawarcia umowy lub   świadczenia usług przez WFS).

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może żądać od WFS czasowego wstrzymania przetwarzania 

jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany ad-

res email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo za-

żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża 

sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. 

Pomimo ograniczenia przetwarzania WFS nadal będzie uprawniona do prze-

chowywania danych osobowych.

5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych 

na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych 

osobowych przetwarzanych przez WFS  w ustrukturyzowanym, powszech-

nie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby 

przekazać te dane innemu administratorowi.

6.  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez WFS  jego danych 

osobowych, kiedy:

a)   WFS przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnio-

nego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji 

w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wol-

ności Użytkownika;

b)   Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośrednie-

go;

c)   Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wo-

bec Użytkownika, w tym profilowanie;

d)   Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowied-

nią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: casting@wfs.com.pl. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Informujemy nadto, że WFS przechowuje dane osobowe Użytkowników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie przez czas, jaki jest 

niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz 

pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej pod-

staw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa 

lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie 

jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być 

przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub 

jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez WFS roszczeń w stosun-

ku do Użytkowników. 

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników w celu prowadzenia kore-

spondencji przechowywane będą przez okres prowadzenia korespondencji 

lub przez okres wykonywania działań  wynikających  z przedmiotu korespon-

dencji (np. wykonywania umowy). 

WFS przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawar-

tej z Użytkownikiem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim moż-

liwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, mak-

symalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, WFS  

przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez 

okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finan-

sowe. WFS przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych 

przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania da-

nych.



WFS przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 

przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw 

z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.  POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW 

AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA 

URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB 

PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE 

W Serwisie stosowane mogą być mechanizmy automatycznego przecho-

wywania danych (mechanizm typu: „cookies”). Są one stosowane w celu 

lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby 

niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych 

będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na 

urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki 

Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są 

administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywno-

ści Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. 

Pozwalają one na dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika. 

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie 

usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po zamknięciu okna 

przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urzą-

dzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwi-

sów -nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu 

końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypad-

ku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowa-

nia plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych 

z danym Użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce ob-

sługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą 

być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem 

Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunię-

te poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, 

programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach sys-

temu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różno-

rodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów 

internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wy-

gląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy 

zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpie-

czeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglą-

darki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. 

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie za-

rządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszcza-

ne w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak do-

konania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących 

wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu ozna-

cza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opi-

sanych w niniejszej Polityce. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest ko-

rzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych. 

W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowa-

nia plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do 

WFS, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: casting@

wfs.com.pl. 

10. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE 

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i prze-

chowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa 

zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. WFS  zabezpiecza 

dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem 

lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy 

zachowaniu wysokich standardów ochrony.

11. AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego dokumentu i wyra-

żenie zgody na przetwarzanie przez Administratora tj. WFS podanych przez 

Użytkownika danych, w zakresie wskazanym powyżej, na zasadach i okresie 

określonym powyżej, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisa-

mi krajowymi i aktami prawa wspólnotowego.

12. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

WFS ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad w każdym czasie. Zmia-

ny obowiązują od dnia opublikowania.

W zakładce Polityka Prywatności w Serwisie WFS  zobowiązuje się utrzy-

mywać aktualną treść polityki prywatności. Pytania odnośnie zasad polityki 

prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez WFS należy kon-

taktować z Administratorem w następujący sposób:

a)    pocztą elektroniczną:  kontakt@wfs.com.pl z dopiskiem „RODO” lub 

„Polityka Prywatności”;

b)    listownie: WFS Walter Film Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Plac Bernardyński 2 lokal 5, 02-901 Warszawa z dopiskiem „RODO” 

lub „Polityka Prywatności”.


