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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony 

internetowej drukarniareeko.pl oraz przetwarzanych w ramach prowadzenia drukarni 

jest  Dawid Białas wykonujący/a działalność gospodarczą pod nazwą REEKO 

PRACOWNIA DRUKU DAWID BIAŁAS z siedzibą w Rzuchowie 44-285 przy ul. Rybnickiej 42, 

NIP: 6391920959, REGON: 383517083, dalej „Administrator”. 

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), zwane dalej RODO 

oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 odpowiedzi na zadane pytanie lub pozostawioną prośbę o kontakt za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie drukarniareeko.pl, 

adresu e-mail firmy lub za pomocą profilu firmy w mediach społecznościowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes 

Administratora, którym jest kontakt z potencjalnymi klientami 

Administratora, 

 realizacji i obsługi składanych zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

 wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych przez 

Administratora, 

 marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie 

uzasadniony interes Administratora, którym jest aktywne poszukiwanie 

klientów oraz zleceń przez Administratora 

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza 

następujące dane osobowe: 

 imię, adres e-mail, dane podane w treści wiadomości- w przypadku 

odpowiedzi na zadane pytanie lub pozostawioną prośbę o kontakt, 

 dane identyfikacyjne zleceniodawcy, dane potrzebne do zawarcia umowy 

(umowa ustna jest traktowana na równi z umową pisemną), dane znajdujące 
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się na zamawianym projekcie druku (np. numer telefonu, wizerunek 

zleceniodawcy), dane kontaktowe- w przypadku realizacji i obsługi 

zamówienia, 

 dane potrzebne do wywiązania się z obowiązków podatkowych, w tym dane 

właścicieli firm w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność 

gospodarczą lub dane reprezentantów podmiotów prawnych, 

 dane firmy wraz z danymi identyfikacyjnymi oraz kontaktowymi (adres e-mail, 

nr telefonu) osób wyznaczonych do kontaktu w przypadku marketingu 

bezpośredniego. 

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników 

przechowywane są przez Administratora: 

 w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes 

administratora, tak długo aż nie wygaśnie podany cel przetwarzania, 

 dane związane z obowiązkami podatkowymi przez 5 lat liczonych od końca 

roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, 

 w przypadku danych niezbędnych do realizacji i obsługi zamówień do roku od 

realizacji zamówienia.  

4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe 

informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub 

zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas 

dostępu, typ systemu operacyjnego. 

5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje 

o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, 

podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający 

na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie 

funkcjonalności tych usług. 

6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie 

profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu 

podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, 

zachowań i postaw. 

8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, 

których dane dotyczą. 

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej przekazywane są dostawcom 

usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej.  



4 
 

2. Dane osobowe związane z prowadzeniem księgowości są przekazywane księgowej 

Administratora na mocy umowy powierzenia danych osobowych.  

3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG). 

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną 

wiadomość e-mail na adres: biuro@drukarniareeko.pl 

3. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z  uprawnieniem wynikającym 

z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli 

jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – 

Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu 

kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od 

otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. PLIKI „COOKIES” 

1. Strona Administratora używa plików „cookies”. 

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na 

stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość 

opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 

3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe 

1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są  

w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia 

strony). 

2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym 

użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do 

czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu 

interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje  

o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej 

użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika 
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na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych 

użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. 

5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do 

swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej 

przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną. 

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające 

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych 

przesyłanych drogą elektroniczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się 

odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 


