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,,Szanowni Państwo, 

 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Państwa 
danych osobowych jest PALIGATECH Paliga Spółka Komandytowa z siedzibą w 

Świerklańcu przy ul. Parkowej 36, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 592051, 

NIP 6452545089, REGON 363265214, w której imieniu działa komplementariusz 
PALIGATECH Paliga Spółka Komandytowa z siedzibą w Świerklańcu przy ul. 

Parkowej 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 588611, NIP 6452544960, REGON 363126607, reprezentowana przez 
uprawnioną do jej samodzielnej reprezentacji 

Iwonę Paliga. Kontakt z administratorem danych:     
 tel. 32/393-26-60, e-mail: biuro@paligatech.pl             

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
 

W związku z powyższym informujemy, że: 
 

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: umożliwienie i 
utrzymanie kontaktu z Klientem, sprzedaż produktów i usług oferowanych 

(marketing) przez PALIGATECH Paliga Spółka Komandytowa z siedzibą w 

Świerklańcu przy ul. Parkowej 36. 
2. Przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, 

e-mail.  
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: udzielona zgoda oraz 

konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i 

wnioski, chęć podziękowania za dotychczasową współpracę.  
4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom 

w związku ze sprawami zleconymi przez PALIGATECH Paliga Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Parkowej 36, podmiotom 

współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które 
będą dostarczać do Państwa przesyłki, podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 
5. Państwa dane nie mogą być przekazane do państw trzecich. 
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6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w 

jakim dane są przetwarzane i jest zależny od: przepisów prawa, które mogą 
obligować PALIGATECH Paliga Spółka Komandytowa z siedzibą w 

Świerklańcu przy ul. Parkowej 36, do przetwarzania danych przez określony 
czas (np. ustawa o rachunkowości), okresu przez jaki są świadczone usługi, 

okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, okresu na jaki 
została udzielona zgoda.   

7. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Informujemy, 

że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
9. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej i 

nie są udostępniane hostingodawcom. Dane osobowe zabezpieczone są 
odpowiednio. 

10. PALIGATECH Paliga Spółka Komandytowa z siedzibą w Świerklańcu 
przy ul. Parkowej 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 592051, NIP 6452545089, REGON 363265214, w 

której imieniu działa komplementariusz PALIGATECH Paliga Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Parkowej 36, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 
wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 588611, 

NIP 6452544960, REGON 363126607, reprezentowana przez uprawnioną do jej 

samodzielnej reprezentacji Iwonę Paliga,  na zasadzie współadministrowania, 
zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2016/679 zawarli stosowne porozumienie. 

Każdy z administratorów zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, by 
zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie 

Państwo zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Współadministratorzy podzielili 
zadania względem siebie w sposób wyraźny. Współadministrowanie odbywa się 

w sposób pełny na zasadzie solidarnej odpowiedzialności. Więcej szczegółów w 
tym zakresie otrzymam wysyłając zapytanie na adres: biuro@paligatech.pl. 
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