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Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, iż firma Szczep-pol z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 54 przetwarza 
dane osobowe podmiotów gospodarczych z którymi współpracuje oraz dane podmiotów 
gospodarczych z którymi chciałaby nawiązać współpracę. 
 
Poniżej znajdą Państwo kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane, należy jednak 
pamiętać, że nie wszystkie dane osobowe znajdujące się na poniższej liście są przetwarzane w 
odniesieniu do wszystkich kontrahentów. 
Przykłady wymienione w poszczególnych kategoriach nie są wyczerpujące. 
 
Dane osobowe które mogą być przetwarzane: 
- dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, adres firmy, adres e-mail; 
- dane firmy: np. nazwa firmy, kraj; 
- dane finansowe: np. dane rachunku bankowego, informacje o płatności; 
- dane umowne, np. zamówienia, umowy. 
 
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma: 
Szczep-pol 1 Arkadiusz Szczepański ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź, Polska; NIP: 731-178-56-62. 
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź, Polska lub e-mail: szczeppol@szczeppol.pl. 
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, 
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź, Polska lub e-mail: szczeppol@szczeppol.pl. 
 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o 
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych interesów związanych z 
działalnością firmy. 
 
4. Uzasadnione interesy dotyczą: 
- realizowania procesów sprzedaży oraz zakupu urządzeń; 
- możliwości kontaktów z Państwa firmą w celu nawiązania ewentualnej współpracy w zakresie 
sprzedaży i/lub zakupu używanych urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – w tym 
przypadku przetwarzamy TYLKO nazwę firmy oraz adres e-mail. 
 
5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom gospodarczym o ile ich 
przekazanie nie jest konieczne do realizacji zleconego przez Państwa zamówienia. 
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie ręcznie w celu realizacji czynności wynikających ze 
specyfiki naszej działalności oraz są przetwarzane w celu kontaktu z Państwa firmą w zakresie 
możliwości zakupu bądź sprzedaży używanych urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
 
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez 
Państwa oraz przez źródła publiczne tj. Państwa stronę internetową / portale branżowe. 
 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
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- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 
- kontakt e-mailowy pod adresem: szczeppol@szczeppol.pl 
 
Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były zgodne z prawem i 
zapewniały bezpieczeństwo Państwa danych. 
 
Z poważaniem 
Arkadiusz Szczepański 


