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Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przetwarzanie 

Państwa danych, jest Tomasz Śmietański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

MontPlast Tomasz Śmietański z siedzibą w Łodzi (94-007) przy ulicy Maratońskiej 83/36 

(Polska) z oddziałem w Łodzi (93-020) przy ulicy Wójtowskiej 26.  

Kontakt z administratorem: tel. 42 682 31 80 / e-mail: biuro@montplast.pl 

Inspektor ochrony danych 

W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych, 

administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym mogą kontaktować się 

Państwo we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez 

administratora. 

Inspektor ochrony danych: Anna Stępińska (ochronadanych.lodz@gmail.com) 

Cel przetwarzania 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: 

▪ zawarcia i realizacji umowy,  

▪ marketingu bezpośredniego produktów lub usług,  

▪ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą 

umową lub przetwarzaniem danych osobowych,  

▪ spełnienia obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego. 

Postawą do przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO); zawarta umowa bądź działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO); obowiązki wynikające z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres przechowywania 

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany do 

realizacji celu przetwarzania. 

Odbiorcy danych 

Administrator przekazuje dane jedynie podmiotom powiązanym, którzy świadczą usługi na 

rzecz MontPlast Tomasz Śmietański oraz organom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa do otrzymania danych. 
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Przetwarzanie danych kontaktowych 

Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail przetwarzane są w celu omówienia warunków 

współpracy. Podstawą przetwarzania danych kontaktowych jest dobrowolnie wyrażona 

zgoda osoby zainteresowanej naszą ofertą (korzystająca z formularza kontaktowego 

zamieszczonego na stronie internetowej Administratora). 

Przekazanie danych poza EOG 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Posiadają Państwo prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych  
2. sprostowania danych, usunięcia (mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych 

osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo),  
3. ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 
4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
5. wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

Pliki cookie 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika. Służą one do 

przechowywania danych, które mogą być później odczytywane przez serwer sieci Web w 

domenie, która umieściła dany plik cookie na urządzeniu użytkownika.  

Dane w postaci adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego 

dostarczają nam jedynie dane statystyczne o ruchu użytkowników. 

Cookie w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze. 

Dane te dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów. Użytkownik może w 

każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób aby uniemożliwić 

przechowywanie plików cookie na dysku komputera. 

 


