
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w korespondencji
mailowej

1. Administratorem  danych  osobowych,  zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia  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 ( zwanego dalej „RODO”), jest Fleksograf
Studio  Prepress  M.  Malengowska  K.  Malengowski  spółka  jawna  z  siedzibą  w  Swarzędzu
(zwana dalej „Fleksograf”), z którą można się skontaktować:

 pisemnie, pod adresem: os. E. Raczyńskiego 5/17, 62-020 Swarzędz
 telefonicznie pod numerem: 61 898 30 16
 za pomocą poczty elektronicznej: ksiegowosc@fleksograf.com.pl

2. Fleksograf przetwarza dane podane w korespondencji mailowej.  
3. Fleksograf przetwarza dane osobowe w celu:

 obsługi prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
 wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podejmowania działań na

Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 przedstawiania propozycji  zawarcia umowy,  w tym dotyczącej oferty produktowej

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
 windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 gromadzenia,  przechowywania i udostępniania danych właściwym organom (art. 6

ust. 1 lit. c i f RODO)
4. Odbiorcami Państwa danych są wspólnicy Fleksograf,  upoważnieni pracownicy Fleksograf,

towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, podmiot świadczący usługi z zakresu księgowości. Na
podstawie  odpowiednich  umów  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom
współpracującym z Fleksograf przy realizacji  celów wskazanych w pkt 3. Fleksograf może
przekazać dane osobowe odpowiednim organom publicznym. 

5. Dane  osobowe  są  przechowywane  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  celów,  dla  których
zostały nam przekazane (chyba że wcześniej zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie),
a po jego zakończeniu, w związku z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów
prawa, niezbędny do dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami na podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa,  przy  uwzględnieniu  okresów  przedawnienia  roszczeń
określonych  w  powszechnie  obowiązujących  przepisach  prawa,  a  także  przez  okres
wypełniania zobowiązań w związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje  Państwu prawo dostępu do
treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania  i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia wynikające z
obowiązujących przepisów prawa. 

7. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych
osobowych przez Fleksograf, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 77 RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania bądź ich
usunięcie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy. 

9. Fleksograf  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego.

10.Fleksograf nie  dokonuje  profilowania  w  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych
osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na
Państwa prawa.


