
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa osób 

odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Marco sp. z o.o. Całość jest zgodna z 

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (RODO). 

Szanując prywatność naszych Użytkowników udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy 

Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, by mógł samodzielnie, 

świadomie i swobodnie decydować o tym, czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych serwisów. 

 

§ 1 Informacje ogólne 

Administratorem danych osobowych jest Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Antonio 

Gaudiego 8D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425368, NIP: 

6312646198, REGON: 242975151. 

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z osobą 

wyznaczoną przez Administratora pod adresem rodo@labels.pl  

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji jasno określonych celów mających 

oparcie w przepisach prawa. 

Administratorowi danych zależy na poprawności danych osobowych Użytkowników, dlatego 

niezwłocznie reaguje na wnioski o ich sprostowanie czy aktualizację. 

Administrator realizuje prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do 

przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do 

niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym 

profilowaniu. 

Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do 

okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące 

wydłużyć okres przechowywania danych. 

Dane osobowe Użytkowników są chronione przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową 

utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. 

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie 

zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

mailto:rodo@labels.pl


§3 Przetwarzanie i przechowywanie danych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

 realizacji zawartej umowy (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem 

umowy w celu jej zawarcia - przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b 

RODO 

 wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 

koniecznością przechowywania dowodów księgowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO 

 dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 marketingu i promocji produktów i usług własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO 

 udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania, prowadzenia korespondencji, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO 

 realizacji prawnie uzasadnionych wewnętrznych celów Administratora, monitoringu obiektów 

Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa i innych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f 

RODO 

 

Odbiorcami danych osobowych w imieniu Marco sp. z o.o. mogą być: 

 osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy Marco sp. z o.o. 

 podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty 

przetwarzające) na podstawie zawartych umów 

 partnerzy handlowi 

 audytorzy  

 firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy 

 firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne 

 organy uprawnione na mocy przepisów prawa w tym Sądy, Policja, Prokuratura, organy 

egzekucyjne, organy administracji. 

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane są: 

 w związku z realizacją zawartej umowy – do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń, 

 w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu 

wycofania zgody na takie przetwarzanie.  

Wszystkie dane osobowe, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora, 

będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.  

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 4 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Każdemu Użytkownikowi – w zakresie danych osobowych udostępnionych przez niego – przysługują 

następujące prawa: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, 



 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli

zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych.

Ponadto każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

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

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących 

Użytkownikowi praw, można przesłać mailowo na adres: rodo@labels.pl, lub pisemnie na adres Marco 

sp. z o.o. ul. Antonio Gaudiego 8D, 44-100 Gliwice.  

§5 Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed 

bezprawnym i nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem.  

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Administrator zobowiązuje 

się do uwzględnienia: 

 poufności – ochrony danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

 integralności – ochrony danych przed nieuprawnioną modyfikacją,

 dostępności – zapewnienia dostępu upoważnionym osobom do danych Użytkownika, jeżeli

wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki 

podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków 

gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do 

zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Marco sp. z o.o. mający dostęp do danych 

osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. 

Administrator danych zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej 

zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe 

wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze 

praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. 

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r. 


