Klauzula informacyjna
Zgodnie z wymogami 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 zwanym RODO – poniżej dowie się Pani/Pan
jak firma MKPUBLIKACJE przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MKPUBLIKACJE,
z siedzibą w Płocku (09-407) przy ul. Powstańców Styczniowych 2A/50, zwany dalej
„Administratorem”.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu
z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: mk@mkpublikacje.pl
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane:
 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom
treści gromadzonych w serwisach internetowych firmy MKPUBLIKACJE, rezerwacji
produktów w ramach usługi rezerwacji produktów, udostępniania ofert innych
sprzedawców w ramach usług współpracy z innymi podmiotami, udostępniania formularzy
kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
polegający na ochronie jego praw;
 w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu skierowania oferty najbardziej
dostosowanej do Pana/Pani. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane
osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii,
dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej
(tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
Może Pani/Pan wyrazić zgodę na preferowaną formę przekazywania informacji dotyczących
obsługi konta w firmie MKPUBLIKACJE ((art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania aktywnego konta
w serwisach internetowych firmy MKPUBLIKACJE, jak również przez okres do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody
lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego

administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan
złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować
do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail: mk@mkpublikacje.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rejestracji
i posiadania konta w serwisach internetowych firmy MKPUBLIKACJE.

