
 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA NASZYCH PARTNERÓW W KOMUNIKACJI, W TYM DLA 
NASZYCH KONTRAHENTÓW, ZGODNIE Z ART. 13 RODO  
 

Współpracując lub kontaktując się z nami – np. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub 
poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie - przekazuje nam Pan / Pani swoje dane 
osobowe. 
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 

119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że: 

 
1. Administrator  
 

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych jest 

Meiller Polska sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 11c, KRS-Nr. 260066, NIP-

Nr. 9452060778, REGON 120270531. 

 

2. Kontakt z  Administratorem 
 

W razie konieczności prosimy o kontakt pod adresem: 

 

Meiller Polska sp. z o.o. 
Ul. Grabska 11c 

32-005 Niepołomice 

 

lub  

 

Anna Trznadel  

tel.: 12 688 42 13 

e-mail: anna.trznadel@meiller.com  

 

3. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy 
Administratora, konsekwencje niepodania danych  
 

Pani/Pana dane osobowe – przetwarzane będą w zależności od treści korespondencji celem: 

• udzielenia odpowiedzi na Pana / Pani pytanie i wynikającej z tego dalszej komunikacji, 

• nawiązania współpracy lub realizacji zlecenia będącego wynikiem Pana / Pani 

zapytania, 

• wykonania już zawartej umowy pomiędzy Nami lub pomiędzy Meiller Polska sp. z o.o. a 

podmiotem reprezentowanym przez Pana / Panią, 

• dla celów rekrutacyjnych. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, dane do kontaktu: (adres e-mail, 

numer telefonu), adres serwera i IP  (wymagane przy komunikacji elektronicznej) i 

ewentualne inne dane podane przez Pana / Panią w komunikacji z nami. 

W przypadku nawiązania współpracy lub realizacji już zawartej umowy, czy zamówienia 

dodatkowo przetwarzane będą następujące dane (Firma, adres prowadzenia działalności, 

NIP, inne dane dostępne w rejestrach publicznych (np. CEIDG)). 

W przypadku postepowania rekrutacyjnego przetwarzane będą dane konieczne do jego 

przeprowadzenia. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.  

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych koniecznych do podjęcia 

działań na Pana / Pani żądanie przed zawarciem umowy lub koniecznych do wykonania 

umowy – np. gdy ma Pan / Pani pytania dotyczące możliwości zawarcia / wykonania umowy 

czy zamówień lub gdy już współpracujemy i np. opracowujemy umowę lub wystawiamy 

faktury.  

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych koniecznych do realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. jeżeli podanie danych jest niezbędne 

do udzielenia odpowiedzi lub zapewniamy ochronę naszych systemów informatycznych 

poprzez przetwarzanie danych ("filtr junku/spamu").  

 

W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie w zależności od sytuacji: 

• udzielenie odpowiedzi na pytanie i prowadzenie korespondencji,  

• nawiązanie współpracy lub realizacja zlecenia będącego wynikiem Pana / Pani 

zapytania, 

• wykonanie już zawartej umowy pomiędzy Nami lub pomiędzy Meiller Polska sp. z o.o. a 

podmiotem reprezentowanym przez Pana / Panią, 

• przeprowadzenie rekrutacji. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców  
 

Odbiorcami danych – w przypadku zamiaru podjęcia współpracy lub realizacji już zawartej 

umowy - jest: 

• Administrator, jego przedstawiciele i pracownicy, 

• podmiot zewnętrzny zajmujący się na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

obsługą księgową lub prawną Administratora, 

• podmioty zewnętrzne świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz 

Administratora, 

• organy publiczne, którym konieczne jest przekazywanie danych celem rozliczenia 

umowy (np. właściwe organy podatkowe, organy wymiaru sprawiedliwości). 

 

W pozostałych przypadkach (jedynie komunikacja): odbiorcami danych jest Administrator i 

jego pracownicy (wszystkie osoby, które otrzymują maila otrzymują również dane (pola DO i 

KOPIA)). 

 



 

 

 

 

 

W komunikacji mailowej wszystkie serwery, z których się korzysta podczas przesyłania 

wiadomości, otrzymują przynajmniej informacje o nadawcy i odbiorcy, a dostęp do treści 

otrzymują wtedy, gdy nie jest ona zaszyfrowana. 

 

5. Okres przez jaki będą przechowywane dane osobowe  
 

Dane są przez nas przechowywane przez okres 10 lat od momentu kontaktu lub od 

wygaśnięcia łączącej  Nas umowy. 

 

6. Prawo do informacji, sprostowania, zmazania, ograniczenia, przenoszalności danych  
 

Może Pan / Pani w każdej chwili uzyskać u nas informacje o Pana / Pani danych zapisanych u 

nas.  

Również sprostujemy Pana / Pani dane, jeśli nie są poprawne.  

Prosimy o informację na ten temat, proszę skorzystać z danych do kontaktu wskazanych 

wyżej.  

 

Informacji udzielimy Państwu chętnie również na drodze elektronicznej, przez co 

gwarantujemy Państwu prawo do przenoszalności danych, tj. otrzymania danych osobowych 

przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym 

do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do 

innego administratora. 

 

Ponadto, mają Państwo prawo do: 

a) wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskała taką zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z 

prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem); 

b) żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami 

RODO; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach 

określonych przepisami RODO; 

d) wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie 

dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów 

Administratora lub strony trzeciej. 

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
 

Dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany, jak i zautomatyzowany. 

Prosimy o zrozumienie, że do ochrony naszych systemów stosujemy tak zwany filtr spamu 

lub filtr junku.  

Przy tym używa się danych nadawcy, czasu, treści, zestawu znaków i pochodzenia, aby 

wyselekcjonować niepożądane maile.  

Jeśliby mieli Państwo wrażenie, że Państwa maile nie dochodzą lub są zwracane, to prosimy 

o kontakt innym kanałem komunikacji (telefon lub list). 


