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Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych ( RODO ) 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: RODO) 
informujemy, iż:  
 
1) Administratorem danych osobowych jest firma Starfax Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie pod 
adresem ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022190, NIP 5252208702, REGON 
017285446.  
 
2) Kontakt do administratora danych osobowych: e-mail: biuro@starfax.com.pl 
 
3) Jako administrator gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem 
współpracy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:   

 Imię (Imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, 

numer telefonu, stanowisko 

 W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby   

4) Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:  

 Zawierania i realizacji łączącej nas współpracy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, w 

tym w szczególności: wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacyjnej, 

obsługi serwisowej urządzeń biurowych 

 Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych i księgowych, oraz celów archiwizacyjnych 

 Ochrony praw Starfax Polska zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności: dochodzenia 

zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych 

 Wsparcia obsługi klienta 

 Przeprowadzenia działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych 

 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu 

5) Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym 
imieniu. Są to: biura podatkowo-rachunkowe, firmy kurierskie, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, 
banki oraz organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

6) Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

7) Starfax Polska zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa aby chronić Państwa dane 
osobowe.  

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, wykonania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 
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