INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
MARTIN&JACOB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Firma”) szanując
prywatność osób, z którymi współpracuje, oraz zapewniając im kontrolę nad sposobem przetwarzania ich danych
osobowych w związku ze współpracą, przekazuje istotne informacje na ten temat.
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MARTIN & JACOB sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres:
ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000159028, NIP: 8942755748, e-mail: daneosobowe@martin-jacob.com .
Jeśli są Państwo potencjalnymi Klientami lub Klientami Firmy (osobami fizycznymi), Państwa dane osobowe
są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy, na przykład w celu ustalenia zakresu
zlecenia i przygotowania oferty. W razie zawarcia umowy, na podstawie której Firma będzie świadczyć usługi
na Państwa rzecz, dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania tej umowy.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie i w celu:
1. w związku z podejmowanymi przez Firmę działaniami przed zawarciem umowy zmierzającymi do jej zawarcia
(ustalenie zakresu zlecenia w celu przedstawienia oferty) – podstawą prawną przetwarzania jest przepis
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2. w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy – podstawą prawną przetwarzania jest przepis
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
3. na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; takim prawnie uzasadnionym interesem
Administratora może być np. dochodzenie i obrona przez Firmę ewentualnych roszczeń albo marketing własnych
usług.
Jeśli są Państwo reprezentantami lub pracownikami Klientów Firmy, którzy to Klienci działają w formie osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
Państwa dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i stanowisko, mogą być
przetwarzane w celu zawarcia bądź realizacji umowy zawartej z podmiotem będącym Klientem Firmy.
Państwa dane osobowe mogą być wtedy przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
prawnie uzasadnionym interesem Administratora może być złożenie przez Firmę oferty lub właściwa realizacja umowy,
której stronami są Firma i Klient, jak również dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.
W przypadku skorzystania przez Państwa z jakiejkolwiek zainstalowanej na stronie www.martin-jacob.com wtyczki
(Facebook, Instagram, Twitter, itp. ), za pośrednictwem której zostaną Państwo przeniesieni na profil Firmy założony
w danym portalu (odpowiednio: Facebook, Instagram, Twitter, itp. ), mogą być wykorzystywane pliki cookies służące
do tego, aby dany portal odnotował Państwa obecność na stronie internetowej Firmy, a następnie zachęcał Państwa
do polubienia fanpage`a Firmy założonego w danym portalu. Dane te są przetwarzane na podstawie przepisu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań
marketingowych, w szczególności obejmujących promowanie Firmy oraz zachęcanie do polubienia fanpage`a Firmy na
portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, itp.) za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas związania złożoną ofertą lub – w razie zawarcia umowy –
czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej z Klientem, przez okres prowadzenia przez Martin&Jacob
działalności lub przez okres potrzebny do wykonania określonych obowiązków (zależnie od celu przetwarzania danych
osobowych).
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z posiadaniem przez Państwa konta na portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, itp.), dane pochodzące z plików cookies tych portali będą
przetwarzane przez okres posiadania przez Państwa konta na danym portalu społecznościowym, do którego zostali
Państwo przekierowani poprzez skorzystanie z odpowiedniej wtyczki zamieszczonej na stronie internetowej
www.martin-jacob.com. Samo wejście na stronę internetową www.martin-jacob.com nie powoduje, że portale te
przetwarzają Państwa dane osobowe - dzieje się tak dopiero, gdy klikną Państwo w któryś ze wskazanych linków (za
wyjątkiem Facebooka, który przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku gdy posiadają Państwo aktywne konto
na Facebooku. Wtyczka umożliwia polubienie fanpage`a Firmy na portalu społecznościowym Facebook oraz
kierowanie do Państwa reklam, wyświetlanych na Państwa tablicy na Facebooku).
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1. w przypadku danych osobowych potencjalnych Klientów Martin&Jacob lub ich pracowników oraz Klientów
Martin&Jacob lub ich pracowników:
− podmioty, którym Martin&Jacob ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
w tym Urząd Skarbowy,
− podmioty świadczące usługi na zlecenie i na rzecz Martin&Jacob, np. dostawcy zewnętrznych systemów
wspierających działalność Firmy, usługodawcy z zakresu IT (tzw. procesorzy), zewnętrzne biuro księgowe – w takim
przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych;
2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z posiadaniem przez Państwa konta w portalach
społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, itp.:
− podmioty, które odpowiadają za działanie wtyczek portalów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, itp.)
na stronie internetowej www.martin-jacob.com,
– podmioty świadczące usługi na zlecenie i na rzecz Martin&Jacob, np. dostawcy zewnętrznych systemów
wspierających działalność Firmy, usługodawcy z zakresu IT (tzw. procesorzy – w takim przypadku zawarta jest z tymi
podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych.
Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub też źródłem Państwa danych osobowych jest Klient
Firmy.
Czy Państwa dane mogą być przekazane poza obszar EOG?
Firma Martin&Jacob nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy).

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
W przypadku Klientów firma Martin&Jacob będących osobami fizycznymi podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia przez firma Martin&Jacob
usług na Państwa rzecz.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
W razie uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

