
RODO
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Realizacji zamówień oraz zawierania umów
W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych Państwa 
dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozlicze-
nia zawartej umowy.
Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do pra-
widłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane 
będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do cza-
su wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obo-
wiązujących przepisów prawa.
 
2. Obsługi zgłoszonych reklamacji
W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produk-
tów Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej roz-
patrzenia. W tym przypadku podanie żądanych danych jest 
obowiązkowe.
Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane 
przez okres pozwalający na dochodzenie roszczeń przez strony 
umowy.
 
3. Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicz-

nej poprzez e-mail lub formularz kontaktowy
a. W przypadku gdy jesteście Państwo naszymi Klientami i wy-

syłacie nam korespondencję za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy Państwa 
dane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.

b. Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, 
przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytania. W tym wypadku prowadzenie korespondencji 
jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

c. Dane przesłane poprzez formularz kontaktowy umieszczony 
na naszej stronie www, przetwarzamy na podstawie udzie-
lonej przez Państwa zgody. Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane tylko do czasu nawiązania kontaktu lub do 
czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym 
momencie i nie będzie miało to wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie 
udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W Spółce przyjęliśmy, że korespondencję przechowujemy 
przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości jednak nie 
dłużej niż 6 lat.
 
4. Kontaktu telefonicznego
W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Pań-
stwa dane osobowe w celu w jakim zwracają się Państwo do 
nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej 
sprawy.
Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe acz-
kolwiek ułatwi nam komunikację.

5. Umieszczania informacji na publicznych kontach na por-
talu społecznościowym Facebook
Prowadzenie konta fanpage na portalu społecznościowym Fa-
cebook: facebook.com/naszemaseczkipl jest prawnie uzasad-
nionym interesem Spółki.
W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim 
postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na 
serwisie Facebook komunikatora Messenger, informujemy, że 
dane osobowe będą przetwarzane w krajach mogących nie za-
pewnić dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, 
np. w USA lub innych krajach, w których serwisy mają swoje 
serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być prze-
glądane i gromadzone przez amerykańskie służby (np.: NSA, 
FBI, CIA) a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do 
sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko prze-
twarzaniu danych osobowych przez te służby.
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CEL, PODSTAWA PRAWNA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 6. Prowadzenia księgowości
W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub 
innego dowodu księgowego, w tym w związku z rozliczaniem 
zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych 
jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Admini-
stratorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiąz-
kowe.
Dane będziemy przetwarzać przez okres czasu wynikający z 
przepisów prawa, w szczególności dotyczących ustawy o ra-
chunkowości oraz prawa podatkowego.
 
7. Prowadzenia monitoringu wizyjnego
Spółka prowadzi monitoring wizyjny należących do Spółki bu-
dynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pra-
cowników i mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z 
przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania będą przechowywane 
nie dłużej niż 90 dni od daty nagrania.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom re-
alizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych 
osobowych, takim jak:
- dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawne-

go działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobo-
wych i poufności przetwarzania,

- podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z pra-
wem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji trady-
cyjnej,

- bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
- podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych poro-

zumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów 
prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oso-
bowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach do-
zwolonych prawem. Przysługuje również Państwu prawo do 
przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane 
w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody 
oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w 
prawnie uzasadnionym interesie Spółki.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować 
się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na 
wskazany wyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres e-mail: sekretariat@europrofil.co

Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą przetwarza-
nia danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


