
 

 

Informacja o rozpoczęciu przetwarzania danych osobowych przez Lyreco Polska S.A. 
 

 

 

Dzień dobry, 

kontaktujemy się z Państwem, ponieważ Lyreco Polska S.A. przejmuje działalność dystrybucyjną od 

Lyreco Advantage Polska sp. z o.o. w związku z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Lyreco Advantage Polska sp. z o.o. na Lyreco Polska S.A. Wszyscy Klienci dotychczas realizujący 

zamówienia w Lyreco Advantage Polska sp. z o.o. zostaną przekazani pod opiekę Lyreco Polska S.A.  

 

W związku z powyższym Lyreco Polska S.A. otrzymała Państwa dane od Lyreco Advantage Polska Sp. z 

o.o., a Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. przestaje być administratorem Państwa danych osobowych.  

 

Poniżej przesyłamy podstawowe informacje o przeniesieniu Państwa danych osobowych do Lyreco 

Polska S.A. Aby zapewnić przejrzystość, w dalszej części niniejszej informacji posługujemy się pojęciem 

"Klienta" jako osoby, której dane dotyczą. "Klient" może być konsumentem, osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą lub osobą działąjącą w jego imieniu. Prosimy o zapoznanie się z treścią 

poniższej informacji oraz o przekazanie jej pozostałym osobom w organizacji, których dane osobowe 

mogą być przetwarzane przez Lyreco.  

1. Administrator danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z 

siedzibą w Sokołowie, przy ulicy Sokołowskiej 33, 05-806 Komorów („Lyreco”). Kontakt z nami możliwy 

jest za pośrednictwem adresu mailowego rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres 

siedziby Lyreco.  

2. Źródło danych. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. w 

związku ze zmianami organizacyjnymi w spółkach Lyreco w Polsce.  

Podstawą udostępnienia Państwa danych osobowych do Lyreco Polska S.A. są dokonane zmiany 

strukturalne w spółkach z grupy Lyreco, z czym wiąże się przejęcie świadczenia usług na rzecz 

dotychczasowych Klientów Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. przez Lyreco Polska S.A. Zmiany te 

powodują zmianę administratora Państwa danych osobowych, a podstawą prawną do przekazania 

Państwa danych i rozpoczęcia ich przetwarzania przez Lyreco Polska S.A. jest prawnie uzasadniony interes 

zarówno Lyreco w związku z zawarciem stosownych umów handlowych, jak i  naszych Klientów, bowiem 

w ten sposób możemy zapewnić Państwu ciągłość świadczenia usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Zakres danych. Lyreco Polska S.A. przetwarza następujące dane: 

• Państwa dane identyfikacyjne jako naszego Klienta; 

 



• informacje o reprezentantach, pełnomocnikach i osobach uprawnionych do kontaktów w celu 

zamawiania usług i bieżącej współpracy; 

• informacje o formie i zakresie współpracy z Lyreco; 

• treść umowy zawartej z Lyreco (jeżeli była zawierana odrębna umowa); 

• dane kontaktowe: adres, numer telefonu, adres e-mail; 

• dane do wysyłki; 

• dane rozliczeniowe; 

• dokumenty rachunkowe, podatkowe; 

• informacje, czy są Państwo aktywnym Klientem dokonującym zakupów poprzez platformy 

internetowe Lyreco Advantage Polska sp. z o.o.; 

• informacje o subskrypcji newslettera Lyreco lub zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub 

marketingowych od Lyreco. 

Wraz z początkiem roku 2022 konta aktywnych Klientów e-sklepów i platform internetowych zostaną 

przeniesione do Lyreco Polska S.A. Jeżeli Państwa konto zostanie przeniesione, zostaną Państwo o tym 

poinformowani za pośrednictwem danej platformy. Odpowiednie informacje o przetwarzaniu Państwa 

danych osobowych znajdą Państwo również na stronie www.lyreco.com.  

4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Obecnie Państwa dane osobowe otrzymane od Lyreco 

Advantage Polska Sp. z o.o. przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO w celu realizacji naszych 

prawnie uzasadnionych interesów obejmujących zapewnienie ciągłości obsługi Klientów Lyreco w związku 

ze zmianami organizacyjnymi.  W zakresie, w jakim otrzymaliśmy dokumentację księgową oraz 

podatkową, zawarte w niej Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji obowiązków 

rachunkowych i podatkowych do czasu upływu 6 lat od dokonania transakcji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

Jeżeli zawarli Państwo odrębną umowę na świadczenie usług z Lyreco lub są Państwo naszymi Klientami 

za pośrednictwem platform internetowych, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wiążaca 

nas wzajemnie umowa (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Jeżeli subskrybują Państwo newsletter Lyreco lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

lub marketingowych od Lyreco, Państwa zgoda pozostaje ważna i stanowi podstawę przetwarzania 

danych osobowych w celach marketingowych również przez Lyreco Polska S.A.  

W przyszłości zakres przetwarzanych przez nas danych może być szerszy. Możemy potrzebować Państwa 

danych w związku ze świadczeniem naszych usług, z których będą Państwo korzystać, w szczególności z 

usługi konta w naszych e-sklepach, dokonywanych zakupów, uczestnictwa w naszych konkursach, 

aktywności w sieciach społecznościowych oraz wizyt na stronach internetowych Lyreco. Szczegółowe 

informacje o poszczególnych celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, podstawach 

prawnych oraz czasie przetwarzania znajdują się w naszej Polityce prywatności, o której nasi Klienci są też 

informowani w toku korzystania z usług Lyreco. W pkt 8 poniżej wskazaliśmy link, pod którym znajduje się 

nasza aktualna Polityka prywatności.  



5. Okres przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 

współpracy oraz świadczenia naszych usług na Państwa rzecz, a następnie przez czas niezbędny do 

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowego i rachunkowego) 

oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń. Zazwyczaj okres ten wynosi do 6 lat od zakończenia 

realizacji usług, lecz w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony zgodnie z przepisami prawa.  

Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu jej cofnięcia. 

6. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających 

dane osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, w tym 

usług przewozowych i logistycznych (firmy kurierskie), dostawcy usług IT, jak też świadczących usługi 

księgowe, audytorskie i doradcze. 

7. Informacja o przysługujących prawach. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, w tym 

uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych, jak też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w 

przypadku Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. 

Jeżeli subskrybują Państwo newsletter Lyreco lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych 

lub marketingowych od Lyreco, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o zasadach dotyczących przetwarzania przez Lyreco danych 

osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem 

internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view . 

 

 

Prosimy nie odpowiadać na ten e-mail, a ewentualne pytania dotyczące przetwarzania danych 

osobowych kierować na adres e-mail rodo@lyreco.com. 
 

 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/l1-pC0pVSoWLNGURVJxb?domain=lyreco.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/RcVtCOkysRXy1ptLirM0?domain=lyreco.com

