
K.K.P METAL PRODUCT SP. Z O.O. 
86-065 Łochowo, Lisi Ogon, ul. Przy Lesie 6, tel. 52 379-67-19, NIP 554-02-40-271 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Nr KRS : 0000102893  Kapitał podstawowy: 50 000 zł 

REGON: 090449862 

 

Polityka prywatności 

Niniejszy dokument (dalej „Polityka Prywatności”) jest polityką ochrony danych osobowych w 

rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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). Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w 

ramach prowadzonych kontaktów handlowych. 

1. Administrator  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Kapitałowo-Produkcyjna Metal 

Product Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie, ul. Przy Lesie 6,  86-065 Łochowo, dane kontaktowe: 

tel. +48 52 379 67 19, mail: biuro@metal-product.pl ( „ Administrator”) 

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami 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 (dalej jako „RODO”). 

2. K.K.P. Metal Product Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

2.1. Niezbędnej i prawidłowej obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed 

przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą: 

(podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) 

2.2. Zawarcia i realizacji umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

2.3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na K.K.P. Metal Product Sp. z o.o. w związku z 

realizacją zawartych umów ( podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c) Rodo) 

2.4. W celu przesyłania informacji marketingowych, technicznych w zakresie oferty handlowej 

Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a) Rodo) 

2.5. Dochodzenia należności ( podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f) Rodo) 

2.6. Wewnętrznych celów administracyjnych K.K.P. Metal Product Sp. z o.o. w szczególności analiz, 

statystyk, zestawień i raportowania ( podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f) Rodo) 

2.7. Wysyłania informacji w zakresie  aktualnej oferty handlowej – aż do cofnięcia zgody - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

2.8. Wysyłania zaproszeń na Targi, szkolenia, spotkania branżowe i inne organizowane przez 

Administratora wydarzenia - aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt.3 powyżej Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

Pani/Pana danych mogą być w szczególności:  
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3.1. Ministerstwo Finansów 

3.2. Organy ścigania i dochodzenia 

3.3. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z K.K.P. Metal 

Product Sp. z o.o. umowy powierzania danych osobowych.  

4. Okres przechowywania danych  

4.1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy do momentu żądania usunięcia 

danych przez zainteresowaną osobę, nie krócej niż okres negocjowania umowy, jej obowiązywania, a po 

jego upływie przez okres niezbędny do: 

• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) 

• końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy 

• wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych celów interesów K.K.P. Metal Product Sp z o.o. stanowiących podstawę tego 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 

• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych 

lub rachunkowych) 

4.2.  Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej 

odwołania. 

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

5.1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to 

możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

ochrony danych osobowych. 

5.2. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów 

prawa. 

5.3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: biuro@metal-product.pl, tel. +48 

52 379 67 18  

5.4. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE.  

6. Zabezpieczenie Danych 

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie 

osoby upoważnione przez Administratora. 

7. Pozostałe postanowienia 

7.1. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy 

z K.K.P. Metal Product Sp z o.o. podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. 



Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 

możliwości zawarcia i realizacji umowy z K.K.P. Metal Product Sp z o.o.   

7.2 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez K.K.P. Metal Product Sp. z o.o. narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


