
W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO, przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu 

Państwa danych osobowych przez Triada-Druk Sp. z o.o.: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Triada-Druk Sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie, ul. 

Szybowcowa 11, 62-006 Kobylnica (dalej: „Triada-Druk”). 

Z firmą Triada-Druk można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@triadadruk.pl lub pisemnie 

na powyższy adres. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

Kontaktu i świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Triada-Druk dla celów wykonania umowy do 

momentu zakończenia świadczenia usług, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania 

przez Triada-Druk Państwa danych osobowych w celu dochodzenia przez Triada-Druk roszczeń – nie 

dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń; 

Przysługuje Państwu prawo do: 

• żądania od Triada-Druk dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane 

osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią; 

• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy. 

• w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 

przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do 

otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne ale jest niezbędne do 

świadczenia przez Triada-Druk usług polegających na udzieleniu informacji handlowej i zawarciu 

umowy. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez 

Triada-Druk ww. usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia. 

Z poważaniem 

Zespół Triada-Druk 

Janikowo, ul. Szybowcowa11, 62-006 Kobylnica 


