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Klauzula informacyjna dla Klientów i Dostawców firmy MAWOS Sp. z o. o.
Zgodnie z art. 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MAWOS Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
92-614 ul. Rokicińska 299/301, NIP 7280132389 zwana dalej: „Administratorem”.
Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: listownie na
adres podany powyżej z dopiskiem „dane osobowe”, przez e-mail: ado@mawos.com.pl lub
telefonicznie: (+48) 42 689 24 00.
2. Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:
2.1. zawierania i wykonywania umów handlowych,
2.2. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych tj. wystawiania i
przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, uiszczania podatków, udzielania
odpowiedzi na reklamacje itp.
2.3. bieżących kontaktów i prowadzenia korespondencji e-mail.
2.4. działań marketingowych tj. badania satysfakcji Klienta, informowania o zmianach, nowych
wersjach produktów itp.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich podanie
uniemożliwia zawarcie umowy handlowej (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres
zamieszkania/siedziby firmy, pesel), prowadzenie korespondencji (e-mail, numer telefonu).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami art. 6 ust.
1 lit. a, b, c, f - RODO jest Państwa zgoda lub konieczność wynikająca z realizacji umowy
Państwa dotyczącej, bądź wynikająca z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
lub z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Odbiorcami przetwarzającymi Państwa dane osobowe są podmioty świadczące usługi
księgowe, prawne, bankowe, pocztowe, informatyczne, hostingowe oraz organy publiczne.
Administrator zawarł z podmiotami zewnętrznymi, którym są udostępniane Państwa dane,
odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne aby zrealizować
cele w których zostały zebrane oraz przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa i
niezbędny do wywiązania się Administratora z obowiązków prawnych oraz prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
7. Macie Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed cofnięciem zgody).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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