
	
	
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) -
,,Rozporządzenie’’, 

Informuje, że 

1. Administratorem danych jest F.H.P. MAL-PAK Leszek Mul, ul. Podborek 4a, 87-410 
Kowalewo Pomorskie reprezentowana przez właściciela p. Leszka Mul. 

 
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

• Realizacji umów kupna-sprzedaży i kontraktów handlowych oraz współpracy                
z kontrahentami. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, oraz  zgodnie z art. 535-555 Kodeksu cywilnego                
z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. z dnia 10 maja 2018r., Dz. U. z 2018r. poz 1025                      
z późn. zm.) i Ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r. (Dz.U.                   
z 2018r. poz. 646). 

• Realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe,                
w tym podatkowe. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018r.,                        
Dz. U.  z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 8 grudnia 2017r., Dz. U. z 2018 r., 
poz. 200 z późn. zm.), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                
i usług (tj. z dnia 26 maja 2017r., Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.). 

• Realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, 
takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz 
ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Kodeks cywilny                
z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. z dnia 10 maja 2018r., Dz. U. z 2018r. poz 1025                      
z późn. zm.). 

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji łączącej nas współpracy. 
Nie podanie danych uniemożliwi nam wzajemną współpracę. 

 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
e-mail: iod@uodo.gov.pl  

 
5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa m.in.: ZUS, 
firma ubezpieczeniowa, organy nadzorujące oraz organy kontrolujące np. PIP, UKS, 
NIK itp.  

 



	
	

6. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się 
poprzez adres e-mail: iod@itm-gd.pl 

 
7. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny 

do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez 
okres do momentu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody dane będą 
przechowywane dalej przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, 
wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej 
jednak niż 5 lat od momentu wycofania zgody. Po tym okresie dane będą 
przechowywane dalej przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń 
związanych z realizacją celów, minimalny termin przechowywania - zgodnie                       
z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny – przez okres 3 lat.  

 
8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, 
ponieważ w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych. 
Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. 
 
 

	


