
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma  MIK-STAL  Sp.  z  o.o.  Sp.k.,  z  siedzibą  w  Łojkach  ul.  Długa  4,  42-290  Blachownia  
NIP:  949-15-81-671  REGON:  151401213  KRS  0000742482  Sąd  Rejonowy  w  Częstochowie  
tel. 48 34 360 78 50 email: biuro@mik-stal.pl, handel@mik-stal.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych, które nam Państwo przekazują.

a) Realizacja sprzedaży

W przypadku  gdy  zostaną  Państwo  naszymi  klientami,  Państwa  dane  będą  wykorzystane  w  celu  realizacji
sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu
dostawy  towaru,  osób  upoważnionych  do  realizacji  zlecenia,  wystawienia  dokumentów  sprzedaży  oraz
umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

b) Realizacja zakupu

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu
zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych
adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

c) Prowadzenie serwisu www.mik-stal.pl
d) Cele marketingowe 

 Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych w szczególności do promowania
naszej  oferty  (na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO).  Prowadzenie  działań  marketingowych  promujących
prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów

e) Zapewnienie bezpieczeństwa Spółki

 W przypadku gdy przebywacie Państwo na terenie naszej firmy przetwarzamy Państwa dane osobowe (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
Spółki.

f) Rekrutacja pracowników 

 W  przypadku  gdy  zechcą  Państwo  aplikować  do  naszej  firmy,  Państwa  dane  będą  wykorzystane  w  celu
realizacji procesu rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Sposób gromadzenia danych przez Firmę Mik-Stal Sp. z o.o. Sp. k.

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w 
szczególności:

 dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 dane finansowe (np. dane majątkowe),
 monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

W  niektórych  okolicznościach  możemy  gromadzić  i  wykorzystywać  dane  osobowe  osób,  
z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z  niektórych przyczyn możemy gromadzić  informacje  dotyczące Państwa nawet  gdy nie  współpracujemy z
Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji  gdy Państwa dane są przekazywane
przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

http://www.mik-stal.pl/
mailto:biuro@mik-stal.pl


 poręczycielami,
 przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 pracownikiem klienta / partnera handlowego,
 członkami rodziny pracowników/ kontrahentów.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę Mik-Stal Sp. z o.o. Sp.
K. (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

4. Podstawa przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem towaru lub realizacją naszego zamówienia
przetwarzamy  w  celu  realizacji  umowy  handlowej  w  tym  dostawy  towaru,  ubezpieczenia  oraz
gwarancji,

 dane  dotyczące  korzystania  z  serwisu www.mik-stal.pl,  które  uzyskujemy  przy  wykorzystaniu  tzw.
plików  cookies  przetwarzamy  na  podstawie  zgody,  wyrażonej  zgodnie  z  art.  173  Prawa
telekomunikacyjnego,

 Państwa wizerunek, w przypadku przebywania na terenie naszej Spółki, przetwarzamy na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę Mik-Stal Sp.  z o.o. Sp. k.

 Państwa dane osobowe podane w związku z  rekrutacją  przetwarzamy w celu  podjęcia  działań  na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Firmy Mik-Stal Sp. z 
o.o. Sp. k. z siedzibą w Łojkach ul. Długa 4, 42-290 Blachownia .

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane Firma Mik-Stal o.o. Sp. k. z siedzibą w Łojkach ul.
Długa 4, 42-290 Blachownia może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, z którymi
zawarliśmy stosowne umowy powierzenia np. podwykonawcom naszych usług, partnerom handlowym, firmom
windykacyjnym, archiwizującym dokumenty, świadczącym usługi techniczne, informatyczne a także odbiorcom
mającym wgląd do danych osobowych  w tym m.in.  bankom, operatorom pocztowym, przewoźnikom oraz
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w
tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji  lub inne podmioty przetwarzające
dane osobowe w imieniu Firma Mik-Stal o.o. Sp. k. z siedzibą w Łojkach ul. Długa 4 ,42-290 Blachownia.

 6. Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. d      RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych bądź po wycofaniu
zgody wyrażonej  przez  osobę,  której  dane dotyczą.  Zgodnie  z  przepisami  prawa,  po osiągnięciu  celu  bądź
wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

W przypadku  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  w  postaci  wizerunku,  maksymalny  okres
dostępu do nagrań to maksymalnie 90 dni, a w przypadku postępowania, podczas którego nagranie stanowi
dowód – nagranie przechowujemy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

    7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 Informujemy  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące prawa:

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  przetwarzanych  w  systemach
informatycznych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych).

 Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących,



narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

 Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami
umowy. 

 Nie podanie danych osobowych tym samym uniemożliwi realizację usługi.

     8. Firma Mik-Stal o.o. Sp. k. z siedzibą  w Łojkach ul. Długa  4 ,42-290     Blachownia  nie  będzie
przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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