POLITYKA PRYWATNOŚCI MAŁOPOLSKIE PARKI PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenie 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 (dalej jako „RODO”). RODO
obowiązywać będzie w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie
danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie
z usług internetowych, procesów rekrutacji, sprzedaży towarów i innych.
Czym są dane osobowe
Dane osobowe to (stosownie do definicji z RODO), informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe są przechowywane w
każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących w
Małopolskich Parkach Przemysłowych Sp. z o.o., w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa obowiązującymi w MPP Sp. z o.o. i każdorazowo na podstawie prawnej
wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, zawarta umowa).
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych, który przetwarza Pana/Pani dane osobowe
w rozumieniu RODO jest:
Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
adres: ul. dra J. Babińskiego 29/24/2A,
30-393 Kraków
NIP: 6751333892
REGON: 120117835
KRS: 0000242954
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez:
- pocztę elektroniczną, na adres e-mail: biuro@mpp.krakow.pl
- nadanie przesyłki pisemnej na adres: Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.,
ul. dr J. Babińskiego 29/24/2A, 30-393 Kraków
- telefonicznie pod numerem: 12 426 21 86
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;
Dane osobowe są Klientów/Kontrahentów Spółki są przetwarzane w celu zawierania umów
oraz świadczenia usług:
- wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (zawieranie umów na usługi
budowlane z wykonawcami robót),
- wynajem, dzierżawa i zarządzanie nieruchomościami (mieszkalnymi, usługowymi,
garażami, ogródkami),
- działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości, wykonywaną na zlecenie
(zawieranie umów dostaw mediów),
- działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
- pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
- świadczenie usług zakwaterowania, noclegowych i konferencyjnych,
- niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych,
- działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- działalności historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
- zawierania umów sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
- zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty, przesyłania
powiadomień o realizacji umowy, a także w zakresie rozliczeń należności,
- umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, czy wynajmującym i
najemcą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona przez
Klienta/Kontrahenta Spółki dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub też
konieczność podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym zawarcie umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO), lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), lub też cele
związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez
stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora
jest konieczność oferowania Klientom/Kontrahentom możliwie najlepszej jakości obsługi,
dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań stron zawieranych umów, a także
prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem
w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności
przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), dostawcy
mediów, obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji umowy,
usługodawcy świadczący usługi, a także w zakresie rozliczeń należności.
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów,
które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane
dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie
przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie,
w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce
prywatności.
Dane osobowe Klientów/Kontrahentów Spółki będą przetwarzane przez Administratora
przez okres niezbędny do świadczenia usług lub winnych celach wskazanych w niniejszej
polityce prywatności.
Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych jest prawidłowe.
Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że Klient/
Kontrahent Spółki nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże
obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów prawa
administracyjnego, podatkowych lub statystycznych). Konsekwencją niepodania danych
osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta/
Kontrahenta Spółki.
Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe mogą podlegać automatycznemu
profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług.

Niniejsza polityka prywatności została zatwierdzona przez Zarząd
Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. w dniu 24 maja 2018 roku
i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

