
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drukarnia Standruk 

Adam Król 20-150 Lublin ul. Rapackiego 25, NIP 825-000-07-84 

Przysługuje Państwo prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

▪ sprostowania swoich danych, 

▪ usunięcia danych, 

▪ ograniczenia ich przetwarzania, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, 

▪ przenoszenia danych, 

▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby firmy lub adres  

e-mail: info@standruk.com. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę w celach: 

▪ zawarcia i wykonania, której są Państwo stroną, 

▪ weryfikacji wiarygodności płatniczej, 

▪ ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy, 

▪ wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i 

dokumentów księgowych, 

▪ marketingu bezpośredniego, 

▪ tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne firmy. 

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, 

elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po 

zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec firmy lub kontrahenta. 

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i 

przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty 

powiązane kapitałowo lub osobowo ze firmą; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, 

nasi partnerzy handlowi, dystrybutorzy, przewoźnicy a także pracownicy i współpracownicy firmy lub tych 

podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli nie 

poda nam Państwo swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Państwem umowy. W celu 

ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwo o przekazanie nam dodatkowych danych 

osobowych. Możemy poprosić Państwo o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w 

jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście 

stroną. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie 

na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody. 

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa, ze strony internetowej Państwa firmy, albo pozyskaliśmy 

z ogólnodostępnych baz danych. Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz o sposobach ich realizacji, 

lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres firmy lub 

wysłanie stosownego e-maila na adres: info@standruk.com 


