
Szanowni Państwo, 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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 (określane jako “RODO” lub “Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
Spełniając obowiązek nałożony na nas w/w dyrektywą pragniemy poinformować Państwa jakie dane 
przetwarzamy i na jakich zasadach się to odbywa.

Uprzejmie informujemy, iż Rolco Sp. Z o.o. z siedzibą w Strzembowie 55a, 09-152 Naruszewo przetwarza 
następujący zakres Państwa danych osobowych: 

- Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny oraz dane do wystawienia faktur; 

Dane te są/były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub 
korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Rolco Sp. Z o.o. z siedzibą w 
Strzembowie 55a, 09-152 Naruszewo NIP: 567-190-75-11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, 
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Rolco Sp. Z o.o. , Strzembowo 55a, 09-152 Naruszewo lub e-mail: 
rodo@rolco.com.pl.

2. 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 prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych 
usług. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu  dostarczania klientom Rolco Sp. 
Z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu 
prowadzenia firmy zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one  udostępniane przez źródła 
publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu  prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- 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: rodo@rolco.com.pl lub za 
pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Rolco Sp. Z o.o. , Strzembowo 55a, 09-152 Naruszewo.

Informujemy również, że:

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,  technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami.

8. Państwa dane mogą zostać udostępnione naszym firmom współpracującym tylko w zakresie niezbędnym do 
realizacji działań firmy, m.in. wysyłek kurierskich, wysyłek newsleterów, wydruków i adresowania materiałów 
reklamowych, modyfikacji systemu informatycznego, itp.
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9. Okres przetwarzania danych:

- dane będą przetwarzane przez okres umowy zawartej z Rolco Sp. Z o.o. oraz po wygaśnięciu umowy- w okresie 
do wygaśnięcia obowiązku publicznoprawnego  lub przedawnienia roszczeń przewidzianym przez prawo. 

10. Regulamin jest dostępny pod adresem www.rolco.com.pl.

Wyrażenie zgody prosimy zaznaczyć w formularzu przez uzupełnienie daty i złożenie podpisu. Podpisany 
formularz prosimy zeskanować i przesłać na adres: rodo@rolco.com.pl,  tradycyjnie listownie na adres
firmy Rolco Sp. Z o.o. , Strzembowo 55a, 09-152 Naruszewo lub też złożyć osobiście u osoby umpoważnionej 
przez firmę Rolco Sp. Z o.o.

Rolco Sp. Z o.o. Informuje, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia I wykonania 
umowy oraz do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

Proszę uzupełnić kolejno:

Nazwa firmy: …......................................................................................................................................

nazwisko, imię:......................................................................................................................................

adres:....................................................................................................................................................

NIP (podają tylko firmy):..........................................PESEL(podają tylko os.  prywatne):...............................

mail:.......................................................................................................................................................

nr telefonów:..........................................................................................................................................

Dane do wysyłkii jeśli inne niż powyżej wymienione: …...........................................................................

….............................................................................................................................................................

(OBOWIĄZKOWO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych, oraz danych przekazanych w przyszłości na potrzeby 
realizacji zamówień i umów handlowych z firmą Rolco Sp. Z o.o.. Wyrażenie zgody spowoduje, że będziemy mogli przyjmować Państwa 
zamówienia oraz kontaktować się z Państwem za pomocą środków komunikacji tradycyjnej lub elektronicznej.

…......................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

(NIE OBOWIĄZKOWO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych, oraz danych przekazanych w przyszłości na potrzeby 
prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych przez firmę Rolco Sp. Z o.o.. Wyrażenie zgody spowoduje, że np.
będą Państwo otrzymywali od nas newslettera informującego o dniach wolnych, nagłych sytuacjach bądź zmianach w ofercie.

…......................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

(NIE OBOWIĄZKOWO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie niniejszych danych osobowych, oraz danych przekazanych w przyszłości przez firmę 
Rolco Sp. Z o.o. do potrzeb analityczno-statystycznych (w tym profilowania). Wyrażenie zgody umożliwi nam optymalizację procesów produkcji i 
zamówień, śledzenie historii zamówień, a w konsekwencji przydzielać rabaty hurtowe.

…......................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

Pozdrawiam, 
Administrator Danych Osobowych 

Rolco Sp. Z o.o.
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