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SZANOWNI PAŃSTWO, 

W imieniu MAGO S.A. informujemy, że ochrona danych osobowych naszych potencjalnych Klientów jest dla nas bardzo ważna i 

dbamy o Państwa prywatność. 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia 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) (dalej jako: „RODO”) z dniem 25 maja 2018 r., chcemy 

poinformować Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych jest MAGO S.A. z siedzibą w Ruścu, al. Katowicka 119/121, 05-830 Nadarzyn, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000074514, NIP: 5341136594, REGON: 011944474 (dalej jako: „Administrator”).  

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres  

e-mail: rodo@mago.pl, adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1 lub telefonicznie na numer: (22) 729 81 01.    

 

2. W jakim celu Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowania informacji handlowych, a także w celu nawiązania 

przyszłej współpracy. 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym są cele marketingu bezpośredniego 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane? 

Pani/Pana dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres 2 lat, chyba że wcześniej wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych. 

5. Jakim podmiotom Administrator przekazuje Pani/Pana dane? 

Jeśli będzie to uzasadnione, Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, jednak wyłącznie Zaufanym 

Partnerom, wśród których są: 

• Spółki z grupy kapitałowej MAGO, tj. MAGO S.A., MGL SP. Z O.O., HEMILAB SP. Z O.O. S.K., MAGO FRANCE, MAGO DEUTSCHLAND; 

MAGO RUS 

• dostawcy usług marketingowych, firmy hostingowe, dostawcy oprogramowania; 

• Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dostawca usług Google AdWords i Google Analytics).  

 

6. Czy Pani/Pana dane będą przekazywane poza obszar EOG? 

a) Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym.  

b) Administrator może przekazywać Pani/Pana dane również do państw trzecich, tj. państw zlokalizowanych poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacjom międzynarodowym, a mianowicie: 

• Spółce: (Fabryka MAGO w Kaliningradzie), jedynie w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowania informacji handlowych, a 

także w celu nawiązania przyszłej współpracy 

• Google LLC z siedzibą Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach 

programu EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA).  
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7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do krajowego organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy RODO. 

8. Czy Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu? 

Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o którym 

mowa w art. 22 RODO.  

 

 


