
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”

W przedsiębiorstwie Mono sp.  z o.o. dbałość o dane osobowe,  które nam Państwo przekazujecie,  jest  niezwykle ważna. Stąd

przedstawiamy poniższe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest

Mono sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Krakowa, a dokładny adres brzmi: ul. Szlachecka 92, 32 – 080 Zabierzów, nr

NIP 678-314-93-06.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Państwa danych osobowych można uzyskać:

1. pisząc na adres e-mail: rodo@e-mono.pl

2. pisząc na adres korespondencyjny: ul. Szlachecka 92, 32 – 080 Zabierzów,

3. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 728 282 556.

Dane osobowe, które możemy przetwarzać to dane identyfikacyjne i adresowe tj.: imiona i nazwiska, numery NIP, adresy, numery

telefonu,  adresy  e-mail,  numery  rejestracyjne  lub  numery  rachunków  bankowych.  Otrzymaliśmy  je  od  Państwa  lub  Państwa

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż jest to niezbędne w celu:

 zawarcia i wykonania umowy łączącej nas i Państwa lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie;

 obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia przez Państwa lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie albo przez

nas złożonej;

 obsługi pozostałych zgłoszeń, które Państwo Państwa lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie do nas kierują w

związku z zawartą umową albo które my kierujemy do Państwa w związku z zawartą umową.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w oparciu o art.  6 ust. 1 lit.  c) RODO, gdyż  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na ADO, a to w w celu realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych ADO wynikających

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustaw podatkowych i o rachunkowości.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

tj. w celu

 udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski  złożenia przez Państwa lub podmiot, z którym Państwo współpracujecie;

 prowadzenia wobec Państwa działań marketingu bezpośredniego poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności

przez e-mail oraz telefon; 



 windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych;

 przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas

obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe identyfikacyjne w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO poprzez monitoring wizyjny w celu

zapobiegania  i  wykrywania  przestępczości,  a  także  zapewnienia  bezpieczeństwa naszej  siedziby,  co  także  stanowi  nasz  prawnie

uzasadniony interes.

Proszę pamiętać, że obecnie nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie Państwa zgody, a gdyby zaszła taka potrzeba, to

zawsze o nią poprosimy przed rozpoczęciem przetwarzania. Przypominamy, że Państwa zgoda jest zawsze dobrowolna i prosząc o jej

udzielenie zawsze będziemy informować Państwa o celu i  zakresie  przetwarzania danych.  Raz udzieloną zgodę na przetwarzanie

danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki Państwo ją wyrazili, a ponadto poprzez

zgłoszenia na adres e-mail: rodo@e-mono.pl Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą podać nam Państwo swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby móc złożyć Państwu ofertę lub ją otrzymać od Państwa, a także zawrzeć i

wykonać umowę, a tym samym dokonać sprzedaży/dostawy lub świadczyć Państwu usługi lub takież usługi otrzymać od Państwa.

Podanie przez  Państwa danych jest  także zazwyczaj niezbędne celem załatwienia przez  Państwa jakiejkolwiek sprawy w naszym

przedsiębiorstwie, a także w celu wykonania naszych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. Przypominamy, że w

przypadku braku podania danych osobowych albo podania tylko części koniecznych danych może się zdarzyć, że wykonamy nasze

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

 podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),

 podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną,

 podmiotom, które zapewniają nam obsługę prawną,

 osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność np. firmom

spedycyjnym.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wyżej wymienionym partnerom świadczenie przez nich ich usług.

 

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści

danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, w szczególności prawo sprzeciwu

wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I tak:

 Mogą Państwo uzyskać informacje, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.



 Jeśli  tak – mogą Państwo uzyskać do nich dostęp,  np.  poprosić  o kopię wykonaną w ustrukturyzowanym, powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo również uzyskać szczegółowe informacje m.in.

o tym, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli Państwo sami nie przekazali nam danych, to

mogą Państwo także poprosić o informacje, skąd je otrzymaliśmy.

 Mogą Państwo żądać też sprostowania danych, a jeśli są one nieprawidłowe - poprosić o ich poprawienie.

 Mogą również  Państwo  poprosić  o  usunięcie  lub  ograniczenie  przetwarzania  swoich  danych.  Oczywiście  nie  w  każdym

przypadku, ale jeśli są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Państwa dane

będą usunięte.

 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu

administratora,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych.  W

szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

oraz profilowania. 

 Jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO – mogą Państwo

wnieść  skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu wykonania swoich praw kierujcie Państwo swoje żądanie pod adres e-mail: , rodo@e-mono.pl na adres: ul. Szlachecka 92, 32

– 080 Zabierzów.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Nie  przekazujemy  i  nie  mamy  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.

Nie przekazujemy i  nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.


