
 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 

2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że wprowadziliśmy szereg zmian w 

dokumentacji wewnętrznej firmy oraz zestaw reguł przy pracy z Państwa danymi osobowymi. 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?  

Administratorem danych osobowych jest firma PPHU Rolmaks  Krzysztof Masłowski, z siedzibą w 

Błoniu, kod pocztowy 05-870, ul. Mickiewicza 29, numer NIP 5291053652. Administrator nie 

ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w 

celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod adresem 

rolmaks@rolmaks.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.  

 

2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?  

Współpraca z nami lub korzystanie z naszych Serwisów może wiązać się z potrzebą przekazania 

nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i 

wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym 

możliwościom wyboru decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy 

korzystać. Głównym celem jest realizacja umowy sprzedaży oraz jej dokumentowanie. Twoje 

dane z mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), 

wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.  

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?  

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane 

oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania 

Twoich danych osobowych może być: - Twoja zgoda - zawarta między nami umowa - obowiązek 

prawny - prawnie uzasadniony interes 

4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?  

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa 

nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy 

spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, 

które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). W 

sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie 

dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których 

dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa 

jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego 

dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?  

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami 

Twoich danych są: - nasi upoważnieni pracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane 

po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki, - podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. producenci i 

dostawcy towarów, których zajmujemy się sprzedażą - organy publiczne, w tym Policja, izba 

skarbowa, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

 



 

 

6. TWOJE PRAWA  

Przysługuje Ci: - prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), - prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje 

zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu, - prawo do wniesienia 

sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe 

przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej 

przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał 

uzasadniony powód ku temu, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, - jeżeli podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania 

przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Z powyższych praw można skorzystać przez kontakt mailowy: rolmaks@rolmaks.pl lub kontakt 

pisemny: PPHU Rolmaks Krzysztof Masłowski, 05-870 Błonie, ul. Mickiewicza 29 

mailto:rolmaks@rolmaks.pl

