
W związku z wejściem w życie  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)
informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dlux Firma Usługowo Handlowa z
siedzibą w Szczecinie ul. Boguchwały 11/4, NIP: 8571378606 REGON: 812360715

2) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit
a)  /   art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO,  tj.   realizacja  prawnie  uzasadnionego  interesu
realizowanego przez Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu .....................................................
4) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani / Pana danych osobowych 

a) adres e-mail 
b) nr telefonu 
c) ...........................................

5) Pani / Pana Dane nie będą udostępnione podmiotom i firmom zewnętrznym, chyba że
jest  to niezbędne do realizacji  umowy /  uzasadnionego interesu Administratora (firma
świadcząca usługi informatyczne na rzecz Administratora, spedytor itp.)

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.  

7) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  ...................  /do
czasu ................... . 

8) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich  sprostowania,  usunięcia  oraz  prawo  do  ograniczenia  ich  przetwarzania.  Ponadto
posiada  Pan  /  Pani  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana
danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.

9) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych
osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  uzna
Pani/Pana,  że  w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  doszło  do
naruszenia jej  praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

11) Pani  /  Pana  dane  osobowe  pozyskane  zostały  z  następującego
źródła  ...................................  /  pozyskane  zostały  ze  źródeł  publicznie  dostępnych
tj. ..................................

12) Pani  /  Pana  dane  osobowe  będą  /  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13) Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.
1 lit.  b)  przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy,  której  stroną jest  osoba,
której  dane dotyczą̨,  lub  do podjęcia  działań ́ na  żądanie  osoby,  której  dane dotyczą̨,
przed zawarciem umowy;

14) c)  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze; lub art.  6 ust.  1 lit.  f)  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających  z prawnie  uzasadnionych  interesów realizowanych  przez Administratora
wskazanych w pkt. 4 powyżej), w tym są profilowane na podstawie wskazanych wyżej
przepisów, ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn



związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pani /
Pana danych osobowych opartego na wskazanych wyżej podstawach.

15) Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania  dotyczących  Pani/Pana  danych  osobowych  w  celu  marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z
takim marketingiem bezpośrednim.  

16) Wszelkie informacji dotyczące sprzeciwu, zaprzestania lub poprawienia  przetwarzanych
danych  osobowych  powinny  być  kierowane  na  adres  e-mail  dlux@interia.pl lub  nr
telefonu ………………………..
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