
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez 

użytkowników dotyczącej kampanii ,,MetConcept - promocja Facebook’’ (dalej jako ,,Kampania’’), 

odbywającej się za pośrednictwem portalu Facebook pod adresem www.facebook.com 

 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej jako: ,,Dane Osobowe’’)  przekazanych w związku z 

realizacją Kampanii jest METCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 

siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Przemysłowej 5a, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000695407, NIP: 5311699039, REGON: 

368305533, (dalej jako ,,Administrator). 

 

II. Cel Polityki Prywatności 
Celem Polityki Prywatności jest ochrona Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Administratora, w 
szczególności ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy 
przetwarzaniu danych osobowych oraz przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

III. Zbiór Danych Osobowych 

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników zbieranych od Użytkowników w ramach Kampanii został zgłoszony 

do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 

 

IV. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników 

1. Podanie Danych Osobowych ma charakter dobrowolny. 

2. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

na podany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną  (tekst jednolity t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach marketingowych. 

3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie Danych Osobowych w 

celach marketingowych jest dobrowolne. 

4. Dane Osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a 

wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym, tj. podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo z 

podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy zgodnie z art. 31 

ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

6. Osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 

poprawiania. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres 

Administratora  

 

V. Zakres Danych Osobowych i  cel ich przetwarzania 

1. Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: 

imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu, nazwy firmy (miejsca pracy), zajmowanego 

stanowiska.  

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług, marketingu i reklamy swoich usług i 

produktów oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach dotyczących Kampanii. 

3. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy mailowe , informacje handlowe i 

reklamowe na temat swoich produktów i usług pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich 

otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę. 

 

VI. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych 

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w 

których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. 



2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje poprzez 

zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu, w którym podawane są Dane Osobowe Użytkownika, 

dostępnego na stronie internetowej: www.facebook.com.  

 

VII. Prawa Użytkownika 

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. 

2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien poinformować Administratora o 

zmianach. 

3. Administrator zapewni Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych 

na żądanie Użytkownika oraz w innych przypadkach, na mocy przepisów obowiązującego prawa. 

 

VIII. Kontakt z Administratorem 

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o 

tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe. 

2. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości 

lub w określonej części. 

3. Adres mailowy, pod którym można się skontaktować z Administratorem jest następujący: 

biuro@metconcept.com. 

 

http://www.facebook.com/

