
1. Klauzula informacyjna RODO – Newsletter, kontakt telefoniczny 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Stal Impex” Sp. z o. o. z siedzibą w 

Krośnie, prowadząca działalność pod adresem: 38-400 Krosno ul. Ignacego 

Łukasiewicza 49 , posiadająca  numer  identyfikacji podatkowej (NIP): 6841817582, oraz 

numer REGON: 370356606, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000153622, kapitał 

zakładowy: 2 873 000,00 (dalej jako „Administrator”).  

2. Dane kontaktowe: telefon: +48 13 43 206 91 oraz kontakt e-mailowy: biuro@stalimpex.eu 

Kontakt w sprawie danych osobowych na adres: rodo@stalimpex.eu ; 

3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres mailowy oraz numer 

telefonu) będą przetwarzane w celu: 

a) przesyłania newsletteru (np. aktualne stany magazynowe produktów),  

b) nawiązania kontaktu telefonicznego w sprawie ewentualnej współpracy gospodarczej, 

na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

4. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie  

w związku z celem przetwarzania danych (na przykład podmiotom prowadzącym dla nas 

usługi marketingowe) oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania 

newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania 

newslettera od Administratora; 

7. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, które nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem; 

b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe 

oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności 

w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania; 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych 

na potrzeby marketingu bezpośredniego; 

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; 

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, w tym z sieci 

Internet, albo zostały pozyskane w toku prowadzenia przez Administratora działalności, w 

tym marketingu swoich produktów i usług. 
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