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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. [dane administratora danych] Wavin Polska S.A. z siedzibą w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 43, 64-320 (dalej: Wavin).

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.

3. [cele i podstawy przetwarzania danych] Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu realizacji Zamówienia zgodnie z formularzem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Wavin w związku z realizacją Zamówienia, w szczególności obowiązków 

w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Zamawiającym a Wavin (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. [odbiorcy danych] Organizator ujawnia dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Administratora  

usługi IT, dostawcom systemów informatycznych oraz spółkom z grupy kapitałowej Orbia, także spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi prawne, księgowe na podstawie standardowych klauzul umownych.

5. [okres przechowywania danych] Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 

zamówienia zgodnie z formularzem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów 

karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa.

6. [prawa Zgłaszającego] Zamawiający ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłanych pisemnie na adres Wavin 

Polska S.A. ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, lub elektronicznie na adres kontakt.pl@wavin.com.

8. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Wavin przetwarza jego 

dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.



I. PROGRAM Wavin-NET 
do projektowania sieci zewnętrznych

Oprogramowanie inżynierskie
Wavin Polska S.A. do projektowania sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych

Przeznaczenie

Profesjonalny, działający niezależnie program do projektowania promieniowych grawitacyjnych i ciśnieniowych zewnętrznych sieci 

kanalizacyjnych, promieniowych (otwartych) jednoźródłowych zewnętrznych sieci wodociągowych oraz drenaży z zastosowaniem 

wyrobów firmy Wavin opracowany przez InstalSoft - Oprogramowanie inżynierskie we współpracy z Wavin Polska S.A.

Możliwości programu

   Wczytanie zeskanowanej mapy terenu jako podkładu lub 

zaimportowanie jej z pliku,

   Rysowanie na planie tras sieci projektowanych (wodociągo-

wych i kanalizacyjnych) oraz istniejących (dowolnych), 

   Automatyczne tworzenie profili sieci projektowanych dla 

dowolnych zadanych tras oraz omijanie kolizji,

   Interaktywna współpraca mapy z profilem - automatyczne 

przenoszenie zmian z planu na profil i z profilu na plan,

   Samodzielne rysowanie profili bez rysowania sieci na planie 

sytuacyjnym i bez wykonywania obliczeń,

   Wydruk projektu: mapy z planem sieci oraz profili,

   Eksport rysunków w formacie DWG, DXF, EMF, WMF itp.

Zakres obliczeń

Sieci kanalizacyjne

   Dobór średnic przewodów (z możliwością częściowego lub 

całkowitego narzucania średnic istniejących lub planowanych);

   Kontrola zagłębień oraz wypełnień i spadków przewodów;

   Kontrola kryterium samooczyszczania, dobór zasadniczych 

elementów konstrukcyjnych studzienek z katalogu Wavin;

   Zestawienie materiałów.

Wersje programu

   Wersja pełna zawiera pełen zakres produktów Wavin Polska 

S.A. dla sieci infrastrukturalnych. Program dwustanowiskowy 

bez ograniczeń czasowych z możliwością aktualizacji.

   Wersja próbna przeznaczona dla potencjalnych użytkowników 

w celu: zapoznania się z możliwościami programu, wstępnego 

przetestowania programu, nauki.

Jednorazowa możliwość instalacji. Ograniczony okres użytko-

wania - 0,5 roku. Wydruki projektów - niedostępne. Możliwość 

wyeksportowania projektu do wersji pełnej. Wersja dostępna na 

płycie CD „Biblioteka Wavin”.

Sieci wodociągowe

   Dobór średnic przewodów (z możliwością częściowego lub 

całkowitego narzucania średnic istniejących lub planowanych);

   Określenie wymaganego ciśnienia w źródle;

   Kontrola zagłębień przewodów;

   Zestawienie materiałów.

   Wersja edukacyjna przeznaczona do celów szkoleniowych 

jako wyposażenie komputerów na uczelniach technicznych 

umożliwiająca wykonywanie projektów w ramach zajęć dydak-

tycznych. Ograniczony okres użytkowania - 1 rok. Wydruki z 

napisem „Wersja edukacyjna”.

   Wersja studencka przeznaczona do instalowania na kompute-

rach osobistych studentów uczelni technicznych. Współpraca 

z wersją edukacyjną - możliwość kontynuowania projektów 

poza zajęciami. Ograniczony okres użytkowania - 0,5 roku. 

Wydruki ze znacznikiem „Wersja edukacyjna”.
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II. PAKIET Wavin Instal-OZC 4, 
Instal-therm 4,5; Instal-san 4,5 
do projektowania sieci wewnętrznych

III. Aktualizacje programu

Profesjonalne, działające niezależnie programy do projektowania instalacji c/z wody i cyrkulacji oraz instalacji grzewczych (grzejniko-

wych i podłogowych) z zastosowaniem wyrobów firmy Wavin Polska S.A.

Podobnie jak program Wavin-Net programy są dostępne w wersjach:

   Wersja pełna;

   Wersja próbna;

   Wersja edukacyjna;

   Wersja studencka.

Programy mają możliwość bezpłatnych aktualizacji przez Internet, które pozwalają na:

   Ciągłe udoskonalanie programu;

   Wprowadzanie do programu zmian katalogów produktowych.

Oprogramowanie inżynierskie
Wavin Polska S.A. do projektowania sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych

Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów inżynierskich Wavin, w tym wymagań sprzętowych i aktualizacji, 
można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt.pl@wavin.com


