
Polityka Prywatności Świat Pojemników Sp. z o. o. 

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki 
poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) obowiązującym od maja 2018 r. 

W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące 
przepisy prawa ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, 
przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: 

• prowadzenie marketingu bezpośredniego ( art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO) 
• umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) 
• prawnie uzasadniony interes, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, (art. 

6 ust. 1 lit. f)  RODO) 
• przepisy prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO) 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem danych jest Świat Pojemników Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) 
przy ul. Poznańskiej 83. Kontakt z Administratorem: e-mail: biuro@swiatpojemnikow.pl lub  
pod numer tel. 61 677 30 87. 

Dane osobowe 

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• przedstawienia oferty handlowej 
• zawarcia umowy sprzedaży 
• dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
• obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną, 
• przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych, 
• archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa, 
 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo wycofania zgody, 
2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy 

zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, 
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 



6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane 
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych 
 
Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, 
hostingodawca i zewnętrzna obsługa księgowa 

 

 
 

 


