
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MILA ITALIAN STYLE S.A. 

Poniżej przekazujemy informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzanych danych osobowych 
(dalej: dane, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej) oraz o przysługujących prawach zgodnie 
z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
RODO). 

Przekazywane informacje stanowią realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z treści 
art. 13 – 14 RODO. 

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH 

Administratorem danych jest Mila Italian Style S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Piasecznie ul. Julianowska 
59a, 05-500 Piaseczno. Jako Administrator, odpowiadamy za bezpieczeństwo przetwarzanych danych. 
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej sales@mila-furniture.com 

CZYJE  DANE PRZETWARZAMY? 

KLIENTÓW 

Jeżeli są Państwo naszym klientem, to dane przetwarzane są w celu dostarczania produktów i usług 
oferowanych przez Spółkę, na podstawie zawartych umów. Spółka będzie przetwarzała Państwa dane 
przez okres trwania umowy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami z niej wynikającymi (do 
terminu przedawnienia), a w odniesieniu do faktur i innych dokumentów księgowych, tak długo jak wynika 
to z przepisów prawa - zgodnie z aktualnym stanem prawnym - pięć pełnych lat. 

OSÓB ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą i np. kontaktowali się Państwo się z nami za pośrednictwem 
poczty elektronicznej to dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki, 
przez okres archiwizacji prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi (gdy nie jest to związane 
z zawartymi umowami), tj. przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu pozyskania danych. 

KONTRAHENTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW) 

Jeżeli są Państwo naszym kontrahentem i doszło do zawarcia umowy to Państwa dane przetwarzane są 
w celu realizacji tej umowy, a także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych (np. ustawa 
o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz 
przepisy prawa. 

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane przez okres trwania umowy oraz dochodzenia i obrony przed 
roszczeniami z niej wynikającymi (do terminu przedawnienia), a w odniesieniu do faktur i innych 
dokumentów księgowych, tak długo jak wynika to z przepisów prawa - zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym pięć pełnych lat. 

DANE O KANDYDATACH DO PRACY 

Jeżeli są Państwo kandydatem do pracy w Spółce to dane przetwarzamy w celu rekrutacji pracowników, 
na podstawie Państwa zgody. Spółka będzie przetwarzała te dane przez czas prowadzenia rekrutacji.   

DANE O PRACOWNIKACH I ZLECENIOBIORCACH 



Jeżeli są Państwo naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą to dane przetwarzane są w celu realizacji 
zatrudnienia, na podstawie przepisów prawa (np. Kodeks Pracy) lub na podstawie zawartej umowy. Okres 
przechowywania danych określają przepisy prawa. 

INNE DANE POWIERZONE SPÓŁCE W CELU REALIZACJI UMÓW O WSPÓŁPRACY 

Spółka może przetwarzać dane, których nie jest administratorem, jedynie na podstawie umów 
o współpracy oraz w celach i zakresach określonych w tych umowach. 

ODBIORCY DANYCH 

Dane przetwarzane przez Spółkę mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 
podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz Spółki usługi (m.in. serwisu IT) oraz podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych, 

 uzyskania kopii danych, 

 modyfikacji i poprawienia swoich danych, 

 usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały, 

 sprzeciwu wobec podleganiu automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, 

 sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych, 

 wycofania zgody, 

 przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na 
podstawie zgody albo zawartej umowy. 

Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres siedziby Spółki w Piasecznie 
ul. Julianowska 59a, 05-500 Piaseczno lub na adres poczty elektronicznej sales@mila-furniture.com 

W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii 
informacji: 

 danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu), 

 uzasadnienie wniosku, 

 innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby Spółce identyfikację osoby w zasobach 
danych przetwarzanych w Spółce, 

 sposób odbioru danych. 

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach, poza realizacją żądania. 

W przypadku braku danych w zasobach Spółki nie zostaną one utrwalone. 

Państwa żądania będą rozpatrywane indywidualnie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest 
podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych. 

Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek 
przyczyn Spółka nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani. 



Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji, gdy Państwa żądania byłyby 
nieuzasadnione lub nadmierne Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty. 

Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na 
niewłaściwe przetwarzanie swoich danych. 

 


