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Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem 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 (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GREGTRADER Grzegorz Mleczko z 
siedzibą w Warszawie, ul. Wyszogrodzka 12/138. 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się  wysyłając wiadomość na 
adres e-mail gregtrader1@gmail.com lub pod nr tel. +48604553563. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 

 Sprzedaży towarów i usług, 

 Prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej, 

 Prowadzenia działań marketingowych, 

 Dochodzenia roszczeń, 

 Archiwizacji, 

 Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, 

 Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GREGTRADER Grzegorz Mleczko. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

 Udzielona zgoda, 

 Konieczność wykonania umowy/usługi lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed 
wykonaniem umowy/usługi, 

 Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora. 

5. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać następującym 
podmiotom: 

 Procesorom w związku ze zleconymi przez GREGTRADER Grzegorz Mleczko. 
działaniami, 

 Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, 

 Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, 

 Kancelariom prawnym, którym GREGTRADER Grzegorz Mleczko zleci np. prowadzenie 
postępowania, 

 Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
6. Mają Państwo prawo do: 

 Żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania, 

 Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
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 Zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw, jakie precyzuje ustawa w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane 
są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest 
obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 Przepisy prawa, które mogą obligować GREGTRADER Grzegorz Mleczko do 
przetwarzania danych przez określony czas, 

 Okres przez jaki są świadczone usługi, 

 Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora, 

 Okres, na jaki została udzielona zgoda. 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w 

sposób inny niż zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.  
 
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez GREGTRADER Grzegorz Mleczko, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
 


