
 

Administratorem danych osobowych jest MAL-POL Zakład Poligraficzny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w miejscowości Olesin, ul. Długa 28, 05-311 Dębe Wielkie. Z Administratorem można kontaktować się 

pod nr tel. 25 757 79 26 oraz adresem korespondencyjnym MAL-POL Zakład Poligraficzny Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. ul. Długa 28 Olesin, 05-311 Dębe Wielkie a także adresem e-mail drukarnia@mal-pol.com.pl MAL-

POL Zakład Poligraficzny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Długa 28 | Olesin, 05-311 Dębe Wielkie. Państwa 

dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 1) podjęcia działań przed zawarciem, 

zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi 

świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2) zapewnienia Administratorowi ochrony prawnej, w szczególności w celu 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3) dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek 

klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); 4) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); 5) nawiązania 

kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tożsamości, w 

szczególności w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą pracownikiem/współpracownikiem Klienta lub Kontrahenta 

Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6) odpowiedzi na zadane pytanie w szczególności w formie e-maila (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit b RODO). Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 1) upoważnionym 

pracownikom Administratora; 2) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, 

dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, osobom prowadzącym jednoosobową 

działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia. Państwa dane osobowe nie są 

przekazywane poza państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane tak długo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak również przez okres, który wynika z innych, obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności: 1) co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia 

wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa 

została zawarta); 2) przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 3) w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody, do czasu jej cofnięcia. Mają Państwo prawo żądania 

od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w wybranej 

formie, m.in. wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania. 
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