
Polityka prywatności 

 

Administrator danych 

Administratorem danych, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest 

spółka MBtrend PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Nowogrodzka 

50/515, 00-695 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, 

pod nr KRS: 0000757448, REGON: 381800165, NIP: 7010892297, kapitał zakładowy: 5.000 zł (zwana 

dalej „Spółką”). 

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych: 

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o skorzystanie z następujących 

danych kontaktowych Spółki: 

e-mail: info@mbtrend.pl 

telefon: 572 181 816 

adres korespondencyjny: MBtrend PL Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna: 

Dane osobowe uzyskane przez Spółkę za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub w inny 

sposób przekazany lub udostępniony Spółce przez właściwą osobę fizyczną będą przez Spółkę 

przetwarzane w celu: 

a) rozpatrzenia zgłoszenia oraz zawarcia i wykonania umowy włącznie z kontaktowaniem się z 

klientem w związku z jej realizacją - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 

(UE) 2016/679.  

b) rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia (UE) 

2016/679.  

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową jak również obrony przed 

roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) 

Rozporządzenia (UE) 2016/679.  

d) archiwizowania dokumentacji, na którą się składają: 

i. dokumenty stanowiące umowę w rozumieniu Ogólnych Warunków Handlowych 

Świadczenia Usług przez Spółkę 

ii. dokumenty rozliczeniowe. 

iii. dokumenty przekazane lub udostępnione przez klienta niezbędne do wykonania 

umowy. 

podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia (UE) 2016/679.   

e) archiwizowania komunikacji prowadzonej przez Spółkę z osobą – podstawą prawną jest art. 

6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.  

f) prowadzenia statystyk – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (UE) 

2016/679.  

g) ułatwienia Spółce kontaktu z osobą – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 

(UE) 2016/679.  

  

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów 

przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania 



danych osobowych może każdorazowo zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z zawartej umowy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celów 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po upłynięciu tego okresu 

będą dane osobowe przetwarzane tylko w zakresie i przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane osobowe uzyskane przez 

Spółkę na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, jednak nie 

dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy.  

 

Przekazywanie danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym osobom, za pośrednictwem których Spółka 

zapewnia wykonanie umowy, w szczególności zewnętrznym rzeczoznawcom majątkowym i 

geodetom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom świadczącym na 

rzecz Spółki usługi doradcze, księgowe, prawne, podatkowe lub inne podobne usługi, jak również 

organom państwowym oraz osobom, które są uprawnione do otrzymania danych osobowych w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa.   

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich jak również organizacji 

międzynarodowych. 

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych i dobrowolność przekazania 

danych osobowych: 

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych,  

 do ich sprostowania,  

 do usunięcia swoich danych osobowych,  

 do ograniczenia ich przetwarzania,  

 do przenoszenia danych osobowych,  

 do wniesienia sprzeciwu,  

 do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie i bez 
podawania przyczyny, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę dokonywane jest z naruszeniem 

przepisów RODO, przysługuje każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem właściwym w sprawie 

ochrony danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

https://uodo.gov.pl 

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów, ich wykonania jak również ich 

rozliczenia. W pozostałym zakresie jest podanie danych osobowych dobrowolne. 

 

https://uodo.gov.pl/


Korzystanie z plików cookies: 

W ramach strony internetowej www.mbtrend.pl korzystamy z plików cookies w ten sposób, iż 

obserwujemy i badamy czynności dokonywane na tej stronie. W ramach tych podejmowanych przez 

nas czynności nie dochodzi jednak do przetwarzania danych osobowych.  

http://www.mbtrend.pl/

