
 
 
  
 

 
   Tel: +48856872777         

Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż administratorami Pani/Pana danych osobowych są Dariusz Grześ i Cezary Zwolski właściciele w 

CDSerwis s.c. D. Grześ, C. Zwolski ul. Krzywa 15 16-010 Wasilków  

Dane przetwarzane są w celu: 

• obsługi zamówień przekazanych z firmy DGCS S.A. 
 

Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b (umowa) RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Kategorie danych osobowych: 

• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)  

• dane adresowe 

• dane kontaktowe (telefon, email) 

• inne dane podane przez osobę, której dane dotyczą 
 

Dane osobowe zostały przekazane przez DGCS S.A ul. Zielona 12 62-800 Kalisz 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

• organa władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, 

• nasi partnerzy współpracujący na zasadzie umowy powierzenia i inne firmy uczestniczące w procesie obsługi i 
realizacji zamówień  (firmy kurierskie/transportowe, biuro rachunkowe) 

 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres:  

• dla celów realizacji zamówienia - przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia, przy czym 
możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, 
jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony 
przed takimi roszczeniami 

• dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres wynikający z takich 
przepisów  

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, cofnięcia zgody jeśli takowa była wydana. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów i realizacji przepisów prawa 

jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 


