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 KLAUZULA INFORMACYJNA (PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym 
dostępnym na stronie internetowej www.mall.com.pl w zakładce ZADAJ PYTANIE jest MALL 
POLSKA SP. Z O.O., ul. Opolska 102A, 47-300 Krapkowice, NIP: 751-16-07-215, REGON: 
532094070,  zwany dalej: "Administratorem". Może Pani/Pan skontaktować się 
z Administratorem pisząc na adres: odo@mall.com.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy 
Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich 
danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy 
oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania uniemożliwi 
skontaktowanie się z Panią/Panem w celu odpowiedzi na zadane pytanie.  

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wymagany 
przez przepisy prawa od dnia rozwiązania Umowy. 

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: P.V. Prefabet Kluczbork S.A. 
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.  
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1. 

1
 Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest 

ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady 
ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób 
przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja 
ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na 
zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces. Profilowanie 
oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub 
prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  
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