
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób 
kontaktujących się z Maximizing Polska Spółka                 

z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
za pośrednictwem strony internetowej 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Maximizing Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jaracza 6/18, 00-378 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000492687, NIP: 5252577925, REGON: 147057782  („Administrator” lub 
„Spółka”). 

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Administratora prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi 
kontaktowymi: 

Maximizing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Jaracza 
6/18, 00-378 Warszawa lub info@maximizing.com.pl. 

Administrator przetwarza dane w celu wykonania kontaktu (prowadzenie 
korespondencji e-mail, kontakt telefoniczny), dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą 
przetwarzania danych jest: (i) prawnie uzasadniony interes Administratora 
(kontakt, z osobą, której dane dotyczą, obrona przed roszczeniami, dochodzenie 
roszczeń, kontakt z osobą kontaktową w celu wykonania umowy), (ii) podjęcie 
czynności przed zawarciem umowy na żądanie drugiej strony; (iii) wykonanie 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji celów wskazanych 
powyżej.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być 
podniesione wobec Administratora lub przez Administratora, w tym roszczeń 
wynikających z prawa o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez okres 
6 lat od dnia przekazania Administratorowi danych osobowych. 

 

Dane będą przekazywane do przetwarzania na podstawie zawartych umów 
powierzenia przetwarzania między Administratorem a: 

a) Podmiotem świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingowe,  
b) Podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa 

zawartych umów (obecnie jest to: Maximizing P.Jankiewicz J.Jamróz Spółka 
komandytowa). 

Dane mogą być również udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-
skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli 
będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa. 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 



do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora), a także o prawie do przenoszenia 
danych. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza 
przepisy Rozporządzenia lub inne przepisy prawa. Organem nadzorczym jest Prezes 
Urząd Ochrony Danych Osobowych lub dochodzenia roszczeń wynikających                         
z przetwarzania danych osobowych na drodze postępowania sądowego. 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego oraz nie 
przetwarza danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą.   

 


