
 

Szanowni Państwo,  

W roku 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), 

które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych. 

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych w Fabryce Kabli Madex s.j. oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających  

z RODO. 

Ogólne informacje o przetwarzaniu  danych osobowych przez Spółkę   

oraz o przysługujących Państwu prawach 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

„Spółka” lub „my” oznacza Spółkę FK MADEX S.j. M. Domagała, Ł.Cegłowski,  

ul. Żurawia 96, Stefanówka. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, 

że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z  przepisami prawa. 

Pełne dane kontaktowe Spółki znajdą Państwo w sekcji „Kontakt  i informacje”. 

Kontakt i informacje 

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę, w tym 

przysługujących Państwu praw prosimy kierować mailowo na adres mailowy: 

madex@madex.pl 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO? 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: 

1.   dostęp do danych osobowych (czyli informację o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa 

dane oraz uzyskać  kopię danych);  

2.   sprostowanie (czyli poprawienie) danych osobowych w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;   

3.   usunięcie danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”). Z tego prawa mogą 

Państwo skorzystać przykładowo gdy: 

a)   Spółka  przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, 



 

b)   złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu Spółki i sprzeciw ten okaże się uzasadniony, 

c)   dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Spółkę z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

Jednakże z tego uprawnienia nie możecie Państwo skorzystać w każdej sytuacji. Przykładowo 

nie możecie Państwo żądać usunięcia danych w zakresie w jakim przetwarzanie ich jest 

niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych 

danych na mocy przepisów, którym  podlega administrator lub do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

4.   ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub 

nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności); 

5.   przeniesienie danych osobowych: a) do innego administratora, a gdy będzie to technicznie 

niemożliwe, b) otrzymanie od nas kopii danych, które nam Państwo dostarczyli; 

Z prawa do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w pkt 5 powyżej, mogą Państwo 

skorzystać wyłącznie gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  

a dodatkowo: (a) na podstawie łączącej nas umowy, albo (b) na podstawie wyrażonej przez 

Państwa zgody. 

Chcąc dowiedzieć się więcej o przysługujących Państwu prawach i o tym w jakich sytuacjach 

można z nich skorzystać prosimy o kontakt mailowy na adres wskazany w sekcji  Kontakt  

i informacje. 

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo złożyć wniosek. 

Prawo do sprzeciwu 

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych przez Spółkę, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes 

lub gdy działamy w interesie publicznym. Po otrzymaniu takiego wniosku nie będziemy mogli 

już przetwarzać danych osobowych objętych wnioskiem, chyba że wykażemy:  

a)  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Państwa interesów, praw i wolności; 

b)  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 

Jeżeli udzielicie nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 



 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu, który go zastępuje. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 

Państwa dane osobowe są nam przekazywane w związku z rozpoczęciem współpracy ze Spółką 

lub zawieraniem umowy (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie 

Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez naszą Spółkę) 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich przekazania będzie skutkowała 

rozwiązaniem łączącej nas umowy.  

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Spółki, w tym: 

a)  podmiotom wspierającym Spółkę w rozliczeniach wynagrodzenia na rzecz podmiotów 

trzecich,  

b)   partnerom handlowym w związku zawarciem, jak i wykonaniem umów handlowych,  

c)  kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej oraz organom administracji 

publicznej i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. 

Okres przez jaki będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z naszą Spółką   

oraz przez okres 3 lat po jej zakończeniu - dla celów obrony przed roszczeniami  

i dochodzenia roszczeń. W przypadku zawartej umowy dodatkowo przez okres 6 lat po jej 

zakończeniu dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Powyższe okresy przechowywania danych osobowych znajdą zastosowanie najczęściej. 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)  

lub do organizacji międzynarodowych 

Aktualnie nie przekazujemy Państwa danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli  

w przyszłości Spółka będzie przekazywała Państwa dane osobowe do podmiotów spoza EOG 

nastąpi to na podstawie zawartych przez Spółkę z odbiorcą danych standardowych klauzul 

umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego 

zgodnego z RODO. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych. 

 



 

          General information on the processing of personal data by the Company  

                                and your rights 

Ladies and Gentlemen, 

 

In 2018 entered into force the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 

2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC 

(General Data Protection Regulation - "GDPR"), which grants you a number of new rights 

related to the processing of your personal data. 

 

This document provides information on the rules regarding the processing of your personal 

data at Madex Cable Factory and your rights under the GDPR. 

 

 

 

 

 Who is the administrator of your personal data?  

 
"Company" or "us" means FK MADEX Sj   M.   Domagała,   Ł.Cegłowski, ul. Żurawia 96, 

Stefanówka. We administer your personal data, which means that we are responsible for the 

use of your personal data in accordance with the law. Full contact details of the Company can 

be found in the section titled "Contact details and information". 

 

 Contact details and information  

 

Any questions regarding the processing of your personal data by the Company, including your 

rights, should be sent to the following email address: 

 

                                                          madex@madex.pl 

 

 What rights does GDPR grant you?  

 

You can apply to us for the following: 

 

1. access to personal data (that is, information on how we process your data and obtain a copy 

of the data); 

 

2. correcting personal data in case it is incorrect or incomplete; 

 

3. deletion of personal data (the so-called "right to be forgotten"). You can exercise this right 

in the following situations: 

 

a) The Company processes your personal data unlawfully, 

 

b) You object to the processing of the data based on legitimate interest of the Company 

and such an objection will prove justified, 
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c) The data must be deleted in order for the Company to meet its legal obligations; 

However, this right cannot be used in every situation. For example, you shall not request the 

deletion of data to the extent that processing is necessary to comply with legal obligation that 

requires processing of such data under the law of the administrator or to establish, assert or 

defend claims. 

 

4. processing restrictions of personal data (e.g. stopping operations on data or not deleting data 

due to certain circumstances); 

 

5. transfer of personal data: a) to another administrator, and if it is technically impossible,     

b) receiving from us a copy of the data that you had provided before; 

 

The right to transfer the personal data referred to in point 5 above is only valid if the processing 

takes place in an automated manner, and in addition: (a) on the basis of a contract linking both 

parties, or (b) on the basis of your consent. 

 

If you want to learn more about your rights and in what situations you can exercise them, please 

contact us at the address indicated in the Contact and information section. 

 

To exercise the above rights, you can submit an application. 

 

 The right to object   

 
At any time you may object to the processing of your personal data by the Company if the basis 

for processing is our legitimate interest or if we act in public interest. After receiving such a 

request, we will no longer be able to process the personal data covered by the application, unless 

we demonstrate the following: 

 

a) the existence of legally valid grounds for the processing of superior interests, rights and 

freedoms; 

 

b) grounds for establishing, investigating or defending claims. 

 

 The right to withdraw consent to the processing of personal data 

 

In some situations, we may ask you for permission to process your data. If you grant us your 

consent to the processing of your personal data, you have the right to withdraw your consent at 

any time. The withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing of data 

which was conducted on the basis of consent before its withdrawal. 

 

  The right to lodge a complaint with the supervisory body 

 

You hold the right to lodge a complaint with the supervisory body i.e. Inspector General for 

Personal Data Protection or the body that replaces it. 



 

The purpose and legal basis for the processing of your personal data  

 

Your personal data is provided to us in connection with the commencement of cooperation 

with the Company or conclusion of a contract (the basis for the processing of Article 6 

paragraph 1 point f. of GDPR - processing of your personal data is necessary for purposes 

arising from legally legitimate interests pursued by our Company) 

 

The transfer of personal data is voluntary, but the refusal to provide it will result in the 

termination of the contract between the parties. 

 

  Who do we transfer your personal data to?  

 

We provide your personal data to entities that process personal data at the request of the 

Company, including the following: 

a) entities supporting the Company in settlements of remuneration for third parties, 

b) business partners in connection with the conclusion and execution of trade agreements, 

c) law firms supporting us in legal services as well as public administration bodies and entities 

performing public tasks or acting on behalf of public administration bodies, in the scope and 

purposes that result from legal provisions. 

 

 The period of your personal data storage  

 

Your personal data will be processed during the period of cooperation with our Company and 

for a period of 3 years after its completion - for the purpose of defending against claims and 

pursuing claims. And in the case of a concluded contract, an additional period of 6 years after 

its completion for tax and accounting purposes. 

 

The above periods of personal data storage will be used most often. 

 

 

Transfer of personal data outside the European Economic Area ("EEA") or to 

international organizations 

 

Currently we do not forward your personal data to any entities outside the EEA. If in the 

future, the Company transfers your personal data to entities outside the EEA, this will happen 

on the basis of the standard clauses of the Company concluded with the recipient, approved by 

the European Commission or another legal instrument compliant with the GDPR. You hold the 

right to obtain a copy of the transferred data from us. 


