
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA  
I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy 

poinformować Państwa o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  
o tym, że są one przetwarzane w naszej bazie i że dokładamy wszelkich starań aby w pełni je zabezpieczyć. 

Prosimy aby zapoznali się Państwo z informacją na temat Inspektora ochrony danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania 
danych oraz poznali swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa szczegółową informację dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych w naszej firmie. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Poligraficzno-Introligatorska „Udziałowiec” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Olsztynie, powiat częstochowski przy ulicy Narcyzowej 2.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
Klientów przez Administratora, należy kontaktować się Inspektorem danych osobowych  
w następujący sposób:  
Tel. 343285256, 
e-mail: daneosobowe@udzialowiec.com.pl,  
listownie na adres: F.P.I. Udziałowiec Sp. z o.o., 42-256 Olsztyn, ul. Narcyzowa 2 („Ochrona danych osobowych”) 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej lub zamówienia,  
a także zapytania handlowego podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony internetowe będące 
własnością Administratora prowadzone od 1992 roku oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy 
bieżącej, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora; 

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur lub 
dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji); 

- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń; 

- marketingu bezpośredniego; 

- tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); 

- weryfikacji wiarygodności płatniczej; 

- wsparcia obsługi; 

- szeroko pojętej współpracy handlowej; 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające 
wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu realizacji 
Państwa umowy lub zamówienia). 
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Posiadacie Państwo prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora 
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do 
nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu); 

- sprostowania danych osobowych (mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które Państwa dotyczą, a 
które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia); 

- usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym" - mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności 
przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez 
zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe); 

- ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie 
dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów); 

- przenoszenia danych osobowych (pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, 
przetwarzane przez Administratora oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi); 

- sprzeciwu (w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z 
Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć 
obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych); 

Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw. 

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia wykonania zamówienia i jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W 
pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w 
szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie 
danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i 
preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania wybranych produktów i usług w oparciu o przypisane preferencje, 
a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane dane: informacje o produktach i usługach, informacje o 
metodach płatności i wysyłki, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych, dane adresowe. Dzięki 
temu możemy opracować przeznaczoną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego sklepu 
internetowego. W dowolnym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw na profilowanie swoich danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego. 

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby 
chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, 
wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z 
przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym 
podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 
Z wyrazami szacunku, 

F.P.I. UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o. 


