
Obowiązek informacyjny 

Kilka informacji, które powinieneś poznać w związku z nowymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych               
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

Kto decyduje o tym, co dzieje się z twoimi danymi? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Derkon              
Systemy Instalacyjne Derlatka Konrad z siedzibą we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 119/3, 54-151. 
Jak się z nami skontaktować? 
Specjalnie do kontaktu z Tobą został wyznaczony przez nas inspektor ochrony danych. 
Skontaktować się z nim można poprzez adres mailowy: iod.derkon@gmail.com oraz adres pocztowy: Inspektor ochrony              
danych Derkon Systemy Instalacyjne, ul. P. Ignuta 119/3, 54-151 Wrocław. 

Skąd mamy twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z wyrażeniem zainteresowania oferowanymi przez nas produktami, usługami i               
ofertami. Twoja zgoda została pozyskana albo za pośrednictwem naszego przedstawiciela w regionie np. podczas              
targów, bądź też złożyłeś ją bezpośrednio nam np. podpisując z nami umowę. 

Po co nam twoje dane? Jaki jest cel I podstawa prawna                     

przetwarzania twoich danych osobowych? 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, a także w                  
związku z obsługą zgłoszeń reklamacyjnych, obsługą Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz               
kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa                
wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy także Twoje              
dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, do celów przekazywania Ci informacji o naszych produktach,               
targach, nowościach i usługach. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

W przypadku, gdy przekazałeś nam swoje dane w celu realizacji Umowy – są one niezbędne, aby móc zawrzeć i                   
wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy                 
mogli zawrzeć z Tobą umowy. W pozostałym zakresie, jak np. przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu                
własnych towarów - podanie Twoich danych jest dobrowolne. Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili wycofać. 

Jakie masz uprawnienia wobec Derkon Systemy           

Instalacyjne W zakresie przetwarzanych danych? 

Posiadasz wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania              
oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania            
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania             
Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych               
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny             
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 



Komu udostępniamy twoje dane osobowe? 

Firma Derkon Systemy Instalacyjne może udostępniać Twoje dane wyłącznie podmiotom wykonującym usługi na jej              
zlecenie (podwykonawcom) lub wspierającym Administratora Danych w realizacji obowiązków umownych. 

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe? 

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie zakupu produktów oraz usług przez                
czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Dane                 
przetwarzane na podstawie Twojej zgody zostaną usunięte, jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych. 

Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza             

europejskiego obszaru gospodarczego? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Czy przetwarzamy twoje dane osobowe automatycznie           

(w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na               

twoje prawa? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie               
będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją                
sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych, poprzez wykorzystywanie ich do             
oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji produktowych.              
Nasza Polityka Prywatności znajduje się na stronie: 
 


