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                                                 Temat: Obowi¹zek informacyjny RODO.  

Szanowni Pañstwo,                                                                                                                              
w zwi¹zku z realizacj¹ wymogów Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) („RODO"), 
DEST Dybowski-Tomczak Sp.J. (dalej: „DEST") informuje o zasadach oraz przys³uguj¹cych Pani/Panu prawach 
zwi¹zanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poni¿sze zasady stosuje siê od 25 maja 2018 roku.        
Chcielibyœmy Pañstwa poinformowaæ, ¿e dope³niliœmy wszelkich obowi¹zków, aby Pañstwa dane osobowe by³y 
bezpieczne - przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem. Zosta³y w zwi¹zku z tym zaktualizowane zapisy w 
regulaminie dotycz¹ce zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeœli ma Pani/Pan pytania odnoœnie sposobu 
i zakresu przetwarzania danych osobowych przez DEST, a tak¿e przys³uguj¹cych Pani/Panu uprawnieniach, prosimy o 
kontakt na adres: jd@dest.pl  

I. Administrator danych osobowych  

Administratorem Pañstwa danych osobowych jest DEST Dybowski-Tomczak Sp.J. ul. Braterska 38, 93-563 £ódŸ. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

DEST przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych polegaj¹cych na promocji naszych towarów i 
us³ug. W ramach marketingu mo¿emy równie¿ zachêcaæ Pani¹/Pana do zapoznania siê z ofert¹ naszych partnerów 
biznesowych. W ramach naszej dzia³alnoœci marketingowej mo¿emy wysy³aæ naszym Klientom wiadomoœci 
zawieraj¹ce informacje o nowych produktach lub us³ugach. Otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty czy 
promocje, ma miejsce wy³¹cznie w przypadku, gdy wyrazi³a Pani/Pan odrêbn¹ zgodê na komunikacjê marketingow¹, 
któr¹ mo¿na w dowolnym momencie wycofaæ. Wycofanie zgody jest mo¿liwe poprzez odnoœnik zamieszczany w 
ka¿dej wiadomoœci elektronicznej zawieraj¹cej komunikaty marketingowe. 

Gromadzone przez nas dane osobowe mog¹ s³u¿yæ nam do tworzenia tzw. profili klientów. Na podstawie stworzonych 
profili mo¿emy wysy³aæ bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informuj¹ce o naszych produktach i 
us³ugach. 

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj¹cy na prowadzeniu dzia³añ marketingowych. W niektórych 
sytuacjach jest lub mo¿e okazaæ siê konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych ni¿ wskazane wy¿ej, 
a niezbêdnych z uwagi na realizacjê prawnie uzasadnionych interesów DEST (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w 
szczególnoœci:                                                                                                                                          
a) w celach zwi¹zanych z monitorowaniem i popraw¹ jakoœci œwiadczonych us³ug,                                                                       
b) w przypadku jeœli znajdzie to zastosowanie w celu wewnêtrznego raportowania w ramach DEST.                       
W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bêd¹ wy³¹cznie na podstawie wczeœniej udzielonej 
zgody, w zakresie i celu okreœlonym w treœci zgody. 

III. Obowi¹zek podania danych osobowych DEST 

Brak podania przez Pani¹/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, bêdzie stanowiæ przeszkodê do zawarcia 
umowy oraz œwiadczenia przez DEST us³ug na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe s¹ zbierane na 
podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

W zwi¹zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Pani/Pana dane osobowe 
mog¹ byæ udostêpniane nastêpuj¹cym odbiorcom b¹dŸ kategoriom odbiorców:                                                               
a) podmiotom wspieraj¹cym DEST w jego procesach biznesowych, w tym podmiot przetwarzaj¹c dane osobowe na 
rzecz DEST (tzw. procesorzy danych);                                                                                                                              
b) partnerom biznesowym DEST;                                                                                                                                        
c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonuj¹cym zadania publiczne lub dzia³aj¹cym na zlecenie 
organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj¹ z przepisów prawa.  
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V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do œwiadczenia us³ugi drog¹ elektroniczn¹ 
prowadzenia konta u¿ytkownika i obs³ugi zamówieñ. Po up³ywie powy¿szego okresu Pani/Pana dane mog¹ byæ nadal 
przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez DEST prawnie uzasadnionego 
interesu administratora danych w zakresie okreœlonym w pkt. II powy¿ej, a w przypadku wyra¿enia przez Pani¹/Pana 
zgody na przetwarzanie danych po rozwi¹zaniu b¹dŸ wygaœniêciu umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Profilowanie nale¿y rozumieæ jako dowoln¹ formê zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 
polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i przes³ania spersonalizowanych us³ug/ofert, dopasowanych do 
Pani/Pana potrzeb. Oferty opracowywane s¹ na podstawie Pani/Pana aktywnoœci w ramach us³ug œwiadczonych przez 

DEST. Spersonalizowane oferty przesy³ane bêd¹ Pani/Panu wy³¹cznie jeœli wyrazi Pani/Pan na to odrêbn¹ zgodê. 

VII. Prawa osoby, której dane dotycz¹ 

DEST zapewnia, ¿e wszystkim osobom, których danych osobowe s¹ przetwarzane przys³uguj¹ odpowiednie prawa 
wynikaj¹ce z RODO, tj.:                                                                                                                                                      
a) prawo dostêpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;                                                
b) prawo do ¿¹dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;                                                                              
c) prawo do ¿¹dania usuniêcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym");                                                      
d) prawo do ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;                                                                              
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;                                                                                                                    
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

DEST zapewnia realizacjê powy¿szych praw w zakresie wynikaj¹cym z art. 15-22 RODO. Ma Pani/Pan mo¿liwoœæ 
zg³oszenia ¿¹dania realizacji praw, o których mowa powy¿ej, poprzez wys³anie e-maila na adres jd@dest.pl. 

VIII. Prawo do cofniêcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzieli³/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przys³uguje prawo do cofniêcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofniêcie zgody nie ma wp³ywu na zgodnoœæ z 
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, i¿ przetwarzanie przez DEST Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przys³uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych 
Osobowych. 

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") lub 
organizacji miêdzynarodowych 

DEST mo¿e przekazywaæ Pani/Pana dane osobowe do podmiotów spoza EOG. DEST gwarantuje, ¿e przekazanie 
Pani/Pana danych odbywa siê na zasadach przewidzianych w art. 44 – 47 RODO. 

Z wyrazami szacunku,                                                                                                                                                  
Zespó³ DEST 

 

Potwierdzam otrzymanie: 
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