
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

MADLER Piotr Frąckowiak

BĘDĄCYM ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

Jako administrator Państwa danych osobowych informujemy, że:

a. administratorem  danych  osobowych  jest  MADLER  Piotr Frąckowiak  z  siedzibą  
w Poznaniu, adres: ul. Wołczyńska 56, 60-167 Poznań,  NIP: 7790035142,
(dalej Administrator),

b. Administrator  prowadzi  operacje  na  danych  osobowych  w  zakresie  imienia,  nazwiska,
miejsca zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP
oraz innych danych osobowych, które zostały Administratorowi przekazane,

c. dane osobowe przetwarzane są w celu przekazania informacji handlowych, przygotowania i
przekazania oferty handlowej, zwarcia umowy oraz jej wykonania, 

d. dane  osobowe  przetwarzane  będą  do  czasu  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  (w
przypadku,  gdy  przetwarzane  są  one  na  podstawie  zgody),  a  także  pomimo cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie,  gdy istnieje inna podstawa do ich przetwarzania.  W takim
przypadku  będą  one  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  umownych  lub
ustawowych obowiązków i praw Administratora,

e. odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty powiązane z Administratorem, a
także dystrybutorzy usług administratora oraz świadczące na jego rzecz usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych,

f. dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
g. dane  osobowe  nie  są  przekazywane  do  państwa  trzeciego  jak  i  organizacji

międzynarodowej,

h. podstawę  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  art.  6  ust.  1  lit  a  –  f

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w stosownych przypadkach ich brak może
uniemożliwiać przygotowanie oferty, zawarcie umowy, jak i jej wykonanie.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych mogą kontaktować się

Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  biuro@folie-madler.pl lub telefonicznie
+48 531 202 204.

Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
a. żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania danych osobowych,
b. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. żądania przeniesienia danych osobowych w przypadku ich automatycznego przetwarzania,
d. złożenia skargi do organu nadzorczego.


