
   
 
 
 

Siedziba: Słonawy 33A, 64-600 Oborniki, Tel.:+48612273000, Fax: +48612960948 
 

 
SĄD REJONOWY POZNAŃ NIP: PL 7792303954 Zarząd/Geschäftsführer 
NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU REGON: 300525390 Marek May 
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS BANK: BNP Paribas Bank Polska S.A.  

KRS: 0000276191 BDO: 000115215 PLN 79 1750 1019 0000 0000 2196 2716  

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1900.000,00 PLN EUR PL82 1750 1019 0000 0000 2196 
2759 

BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI TAPPOL SP. Z O.O. 

 

1. Kim jesteśmy? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest TAPPOL sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 

Oborniki, KRS: 0000276191.  

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się pod numerem: +48 61 227 30 00 lub pisząc na: 

sekretariat[at]3c-tappol.pl   

 

2. Skąd mamy Państwa dane? 

Państwa dane pozyskujemy przede wszystkim od Państwa. Jeżeli są Państwo naszymi klientami, 

podają nam Państwo nam swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie naszych usług. Jeśli są 

Państwo naszym kontrahentem, podają nam Państwo swoje dane przy okazji kontaktu w sprawie 

współpracy, a także w całym toku tej współpracy. Państwa dane kontaktowe możemy pozyskać 

również od Państwa współpracowników, np. w ramach bieżącej korespondencji. 

 

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących 

celach: 

a. Świadczenie usług naszym klientom. Jeśli są Państwo naszym klientem, Państwa dane prze-

twarzamy w celu świadczenia naszych usług w oparciu o umowę lub ich rozliczenia na grun-

cie podatkowym czy reklamacyjnym. Musimy zapewnić bezpieczeństwo płatności oraz za-

dbać o realizację zobowiązań stron;  

b. Prowadzenia naszej strony www.tappol.pl. Państwa dane przetwarzamy w celu poprawnej 

funkcjonowania naszej strony internetowej;  

c.  Współpraca z kontrahentami. Jeżeli Państwo z nami współpracują lub chcieliby podjąć 

współpracę biznesową, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu nawiązania i 

prowadzenia współpracy. 

 

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane? 

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych różni się w zależności od 

tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%9C
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a. Dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednic-

twem tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 

173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne; 

b. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o to, jakie usługi świadczymy, jak 

prowadzimy nasz serwis internetowy, czy też w jaki sposób zrealizować określone czynności, 

zbieramy Państwa pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ 

mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom 

naszych serwisów internetowych pełnych informacji; 

c. Jeśli prowadzą Państwo z nami współpracę biznesową lub chcą Państwo taką współpracę 

nawiązać, przetwarzamy Państwa dane, ponieważ zawarliśmy z Państwem umowę doty-

czącą ww. współpracy biznesowej i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania 

takiej umowy albo niezbędne do odpowiedzi na Państwa propozycję współpracy i podjęcia 

działań przed zawarciem stosownej umowy. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w 

tym, aby kontaktować się z wszelkimi przedstawicielami naszych kontrahentów (np. ich pra-

cownikami)  

w sprawach dotyczących prowadzonej współpracy. 

 

5. Jak długo przetwarzamy Państwa dane? 

Okres, przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania: 

a. Udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas udzielania niezbędnych wyjaśnień i od-

powiedzi;  

b. Prowadzenie współpracy biznesowej z kontrahentami oraz kontakt ws. nawiązania takiej 

współpracy – przez okres trwania współpracy albo czas niezbędny do ustalenia warun-

ków takiej współpracy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach 

związanych z rozliczalnością naszych działań; 

c. Dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony (za pośrednictwem plików 

cookies) – przez cały okres, kiedy są Państwo użytkownikami strony oraz później licząc 

od czasu kiedy przestali Państwo korzystać ze strony, chyba że wcześniej samodzielnie 

usuną Państwo informacje zapisane w plikach cookies na Państwa urządzeniu. 

 

6. Odbiorcy danych.  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 

a. Upoważnionym pracownikom Administratora; 

b. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiąza-

nym, dostawcom usług IT, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, 

podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora. 
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7. Jakie są Państwa prawa? 

Mają Państwo prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych osobowych; 

b. poprawiania danych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych; 

d. żądania usunięcia danych; 

e. przenoszenia danych do innego administratora danych; 

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej mogą Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami pod 

adresem e-mail: ideo[at]3c-tappol.pl lub listownie pod adresem:  

TAPPOL sp. z o.o. z/s w Słonawach 33A, 64-600 Oborniki. 

Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych 

osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

 

f. Prawo do sprzeciwu - Prawo do sprzeciwu mogą Państwo zgłosić, gdy nie chcą, abyśmy 

przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej bę-

dziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów, ale już nie dla celu, dla 

którego zgłosili Państwo sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiąz-

kowi, które nakładają na nas przepisy prawa. 
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