
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Zachodniej 

22, 84-200 Wejherowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000205630, NIP: 

588-20-01-859, o kapitale zakładowym w wysokości 68.456.310,00 wpłaconym w całości zł (dalej jako: 

„GRAAL”). Może się Pani/Pan skontaktować z GRAAL S.A., korzystając z adresu e-mail rodo@graal.pl lub 

pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GRAAL S.A., ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo z dopiskiem 

„Ochrona danych osobowych”. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRAAL S.A., 

którym jest możliwość prowadzenia korespondencji i kontaktowania się z osobami zainteresowanymi 

działalnością prowadzoną przez GRAAL S.A., w tym produktami lub usługami GRAAL S.A. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe); świadczące usługi z zakresu 

doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i nowych technologii, prawne i windykacyjne. 

GRAAL S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie do 3 miesięcy od dnia odpowiedzi na 

Pani/Pana wiadomość, a jeżeli obejmowała ona prośbę o przesłanie oferty - w czasie do 3 miesięcy od dnia 

przesłania przez GRAAL S.A., chyba że wcześniej zawrze Pani/Pan z nami umowę lub oświadczy, że nie ma 

zamiaru jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą 

przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji. 

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania 

z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z GRAAL S.A. - przy użyciu danych 

wskazanych powyżej. 

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

Na podstawie RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w celu: przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie 

GRAAL S.A., którym jest możliwość prowadzenia korespondencji i kontaktowania się z osobami 

zainteresowanymi działalnością prowadzoną przez GRAAL S.A., w tym produktami lub usługami GRAAL S.A. 

lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową lub z przetwarzaniem danych 

osobowych.  

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że GRAAL S.A. 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Pani/Pana zapytania zawartego w 

wiadomości. 
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