Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Szanowni Państwo,
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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”,
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów z oferty
handlowej Grupy Maspex, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do
Pani/Pana potrzeb lub do potrzeb placówki handlowej, w której Pani/Pan pracuje, a w przypadku gdy jest
Pani/Pan członkiem sieci franczyzowej lub grupy zakupowej, w celu rozliczenia z podmiotem trzecim
(franczyzodawcą, grupą zakupową, itp.), usług wykonywanych/organizowanych w Pani/Pana placówce
handlowej na podstawie umów zawartych pomiędzy tym podmiotem a Spółkami Grupy Maspex. Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będzie art. 6.ust 1.pkt. f) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółki Grupy
Maspex, którym jest odpowiednio marketing bezpośredni lub rozliczenie usług na podstawie umów
zawartych przez Spółki Grupy Maspex.
2. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są następujące spółki Grupy Maspex zwane dalej
„Spółkami” :
a) MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 13, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000342821, NIP: 5512571900; dane kontaktowe: adres do korespondencji: j.w., tel. +48 (prefix) 33
873 10 80,
b) MW FOOD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000304666, NIP: 5512262007; dane kontaktowe: adres do
korespondencji: j.w., tel. +48 (prefix) 33 873 10 80,
c) LUBELLA FOOD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lublinie, adres: 20-469 Lublin, ul. Wrotkowska 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492931, NIP: 712015073; dane kontaktowe: adres do
korespondencji: j.w., tel. + 48 (prefix) 81 744 50 01,
d) AGROS NOVA FOOD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-736 Warszawa, ul.
Ząbkowska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000615370, NIP: 5252471730; dane kontaktowe: adres do
korespondencji: j.w., tel. + 48 (prefix) 22 717 17 30.
3. Osobą kontaktową ze strony Spółek w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych: adres e-mail: iodhandel@maspex.com, adres do korespondencji: Inspektor
Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice.
4. Przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

imię i nazwisko;
nazwa sklepu;
adres sklepu/prowadzenia działalności gospodarczej;
NIP;
numer telefonu (jeśli dotyczy);
adres e-mail (jeśli dotyczy).

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane przez przedstawicieli handlowych Spółek i/lub od dystrybutorów
prowadzących sprzedaż produktów z oferty handlowej Spółek.
6. Pani/Pana dane osobowe są udostępnianie pomiędzy Spółkami, jak również uprawnionym pracownikom
Spółek oraz dystrybutorom prowadzącym sprzedaż towarów z oferty handlowej Spółek, właścicielowi
platformy informatycznej, w której przechowywane są Pani/Pana dane osobowe oraz podmiotom
świadczącym usługi marketingowe. W przypadku gdy jest Pani/Pan członkiem sieci franczyzowej lub grupy
zakupowej Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione także podmiotowi trzeciemu (franczyzodawcy,
grupie zakupowej, itp.), który wykonuje/organizuje wykonanie usług w Pani/Pana placówce handlowej na
podstawie umów zawartych pomiędzy nim a Spółkami.
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7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przez okres sprzedaży
produktów z oferty handlowej Grupy Maspex, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez
Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
na potrzeby rozliczenia usług z podmiotem trzecim (franczyzodawcą, grupą zakupową, itp.)
wykonywanych/organizowanych w Pani/Pana placówce handlowej na podstawie umów zawartych
pomiędzy tym podmiotem a Spółkami Grupy przetwarzane będą przez okres obowiązywania tych umów i
czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, jak również przez czas
konieczny z uwagi na ciążące na Spółkach obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa tj. Ordynacji Podatkowej z dnia 29.08.1997r.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić w stosunku
do każdej ze Spółek na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazany
w pkt.3.
11. Ma Pani/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
wobec każdej ze Spółek należy wnieść na adres e-mail Inspektora Ochrona Danych lub na adres do
korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt.3.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych
osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego skutkuje niemożnością skorzystania
z ofert promocyjnych/marketingowych.
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