
Polityka Prywatności 

 

http://www.centrumnadrukow.pl/ 

 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 

(zwane również „RODO”). 

 

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe, w tym naszych 

kontrahentów i ich pracowników, osób kontaktujących się z nami, pragniemy zadeklarować, iż 

pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz  

w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. 

 

Jako Administrator Pani/Pana danych chcemy w sposób przejrzysty poinformować Cię o zasadach 

przetwarzania danych oraz Twoich uprawnieniach. 

 

Administrator danych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Sadomska prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą "Centrum nadruków i reklamy Magdalena Sadomska" z siedzibą przy ul. 

Rogatkowej 16A, 04-773 Warszawa, adres e-mail: info@centrumnadrukow.pl (dalej jako 

„Administrator”) 

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Podstawa prawna oraz okres 

przechowywania danych 

osobowych 

Przetwarzanie oparte na art. 6 

ust. 1 lit f RODO (prawnie 

uzasadniony interes 

administratora), jeżeli 

występuje 

Osoby kontaktujące się z nami 

Udzielenie odpowiedzi na 

pytanie zawarte w formularzu 

kontaktowym/mailu 

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO 

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane nie dłużej, niż jest 

to konieczne do udzielenia 

Pani/Panu odpowiedzi, a po tym 

czasie mogą być przetwarzane 

przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

Interes administratora w postaci 

komunikacji z użytkownikami 

strony i potencjalnymi klientami 

Dochodzenie roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami 

prawnymi 

art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO 

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane przez czas trwania 

postępowań w zakresie 

dochodzonych roszczeń, tj. do 

czasu ich prawomocnego 

zakończenia, a w przypadku 

postępowań egzekucyjnych do 

czasu ostatecznego 

zaspokojenia dochodzonych 

roszczeń 

Interes administratora w 

związku z dochodzeniem 

roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami prawnym 

Kontrahenci i ich pracownicy/współpracownicy 

Zawarcie i wykonanie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f Administrator w związku z 
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umowy z klientem lub 

kontrahentem. 

RODO.  

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane przez czas trwania 

umowy, a po zakończeniu jej 

obowiązywania do czasu 

upływu terminów roszczeń z 

niej wynikających, co do zasady 

3 lata, maksymalnie 6 lat 

działaniami podjętymi w celu 

zawarcia umowy lub jej 

realizacji kontaktuje się w 

uzasadnionym celu z 

kontrahentami i ich 

pracownikami/współpracownika

mi. 

Rozpatrywanie skarg i 

reklamacji. 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f 

RODO  

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane przez 1 rok po 

terminie upływu rękojmi lub 

rozliczenia reklamacji. 

Administrator w związku z 

rozpatrywaniem reklamacji 

kontaktuje się w uzasadnionym 

celu z pracownikami/ 

współpracownikami klientów 

Dochodzenie roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami 

prawnym 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane przez czas trwania 

postępowań w zakresie 

dochodzonych roszczeń, tj. do 

czasu ich prawomocnego 

zakończenia, a w przypadku 

postępowań egzekucyjnych do 

czasu ostatecznego zaspokojenia 

dochodzonych roszczeń. 

Administrator w związku z 

dochodzeniem roszczeń lub 

obrony przed roszczeniami 

prawnymi w uzasadnionym celu 

może przetwarzać dane 

klientów lub kontrahentów. 

 

 

 

Wypełnianie obowiązków 

prawnych związanych z 

płaceniem podatków, w tym 

prowadzeniem i 

przechowywaniem ksiąg 

podatkowych oraz dokumentów 

związanych z prowadzeniem 

ksiąg podatkowych oraz 

przechowywaniem dowodów 

księgowych.  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. 

z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. ordynacja 

podatkowa, w zw. z art. 106e 

oraz 106g ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, w zw. z art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych, w zw. z art. 

71 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o 

rachunkowości. 

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane przez okresy 

wskazane przepisami prawa, a 

jeżeli co do określonych 

dokumentów nie są one 

wskazane, przez czas kiedy ich 

przechowywanie mieści w 

ramach prawnie uzasadnionego 

celu administratora 

regulowanego czasem 

możliwego dochodzenia 

roszczeń. 

 

Wewnętrzne cele 

administracyjne 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

Administrator w związku  

z celami organizacyjnymi | 



i administracyjnymi może 

przetwarzać dane klientów lub 

kontrahentów. 

 

Prowadzenie działań 

marketingowych z 

wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

Pani/Pana dane będą 

przetwarzane do czasu 

wycofania zgody, tj. okazania 

nam w dowolny sposób, że nie 

chcecie pozostawać z nami w 

kontakcie i otrzymywać 

informacji o podejmowanych 

przez nas działaniach, a po jej 

odwołaniu na potrzeby 

wykazywania prawidłowości 

spełnienia obowiązków 

prawnych spoczywających na 

administratorze i związanych z 

nimi roszczeniami (do 6 lat od 

odwołania zgody). 

 

 

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy 

przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy 

przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od 

czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 

 

Odbiorcy danych 

 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia 

administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy 

powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy 

administratora, jak również instytucje publiczne oraz urzędy państwowe. Ponadto Pana/Pani dane 

osobowe mogą być udostępnione kontrahentom oraz klientom administratora, wyłącznie w 

uzasadnionych celach, niezbędnych do wykonywania umowy zawartej z administratorem. 

 

Uprawnienia podmiotów danych w zakresie przetwarzania ich danych 

 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na 

podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (cele marketingowe) – przysługuje Panu/Pani prawo 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Kontakt z administratorem 

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować 

się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem (info@centrumnadrukow.pl) i 

poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 
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Czy muszę podawać swoje dane osobowe? 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy z 

administratorem. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez 

administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

 

Czy moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

 

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane 

zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby. 


