
 

 
Warszawa, 25.05.2018 

 

 
 
 

Polityka prywatności DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia 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 (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o.                    
z siedzibą w Warszawie 03-128 ul. Świderska 35, NIP 524-10-13-679 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji,                     
e-mail: rodo@dekofilm.com.pl   

3. Cel gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych:  

• A. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa usługi DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. 

• B. zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W ramach korzystania z naszych usług gromadzimy i 
przetwarzamy tylko podane nam przez Państwo dane osobowe ZWYKŁE (nie 
wrażliwe) tj. nazwa firmy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres, Nr. telefonu, adres 
email,. Podane nam dane osobowe niezbędne są do świadczenia usług w zakresie: 
złożenia przez Państwa zapytania lub zamówienia / produkcji wyrobu gotowego / 
wystawienia faktury VAT / współpracy ze spedycjami transportowymi tj. dostarczeniu 
Państwu zamówionego wyrobu gotowego / i korespondencji posprzedażnej.  

• C. możliwość przetwarzania. Bez możliwości przetwarzania Państwa danych 
osobowych nie bylibyśmy w stanie zapewnić Państwu w/w usługi, a Państwo nie 
moglibyście z niej korzystać, 

• D. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą 
być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą 
elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści  –        
w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 
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4. Czas gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych tj. do czasu istnienia 
podstawy do ich przetwarzania: 

• w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych 
działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, 

• w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania 
i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy, 

• w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes 
administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwo skutecznego sprzeciwu, 

• w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny                                            
z obowiązującymi przepisami.  

5. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych 
służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania 
udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez naszych partnerów 
(Google, Facebook, Hotjar, Gemius).  

6. Osoba / Podmiot, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
Osoba / Podmiot której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub 
przewidywanie preferencji zakupowo-sprzedażowych w ramach marketingu własnych 
produktów. 

 

 
 
         Z poważaniem 

     DEKOFILM POLSKA Sp. z o.o. 
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