KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma DD PARTNERS - DAGMARA LEGAWIEC z siedzibą
w Łodzi 91-498, przy ul. Okoniowej 5 lok. 19, e-mail: biuro@dd-partners.pl (dalej: Administrator).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:
a. bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty,
przesłaniem zlecenia, udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b. kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością,
w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń,
przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w celu współpracy
z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b RODO).
3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych, m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne,
a w przypadku zwarcia umowy również podmiotom świadczącym usługi bankowe.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji
prawnych, w tym umów międzynarodowych.
5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Czas przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz
od celu przetwarzania, jak również obowiązujących w tym przedmiocie regulacji prawnych.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich
osób nieupoważnionych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo
prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania, na postawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
e. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
f. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (dalej: Prezes UODO).
Pliki cookies
1. Pliki cookies to dane informatyczne wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik
i które zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego
Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer ID.
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2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików:
a. cookies sesyjne - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam tylko
do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania);
b. cookies trwałe - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
usunięcia przez Użytkownika.
3. Mechanizm cookies sesyjnych jak i trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
b. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
c. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi
analitycznych;
d. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
5. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również
wykorzystane przez współpracujących z operatorem Serwisu.
7. Zarządzanie plikami cookies.
a. użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia
użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b. użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa;
c. ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Serwisu. Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to
wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez stronę internetową Administratora.

Strona 2 z 2

