
                                                                                                                                                                                    

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO - 
informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DUTCHMED PL Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
(kod 85-738) przy ul. Szajnochy 14.  

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji jednego lub więcej z poniższych celów: 

1. Podjęcie czynności na Pani/ Pana żądanie w celu zawarcia i realizacji umowy/ usługi/ 
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2. Prowadzenie korespondencji związanej z realizacją umowy/ usługi/ zamówienia (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO), 

3. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. spółce Dutchmed PL (art. 
6 ust. 1 lit. c RODO), 

4. Prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę Dutchmed PL (art. 6 ust. 
1 lit. f RODO). 

Przetwarzane są kategorie Pani/ Pana danych osobowych udostępnionych przez podmiot, który 
Pani/Pan reprezentuje w relacji z Dutchmed PL lub pozyskanych bezpośrednio od Pani/ Pana.  

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i w imieniu spółki 
Dutchmed PL oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu art. 4 pkt. 26 RODO. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres na jaki jest zawarta umowa lub 
świadczone usługi; przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze oraz niezbędny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do 
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw 
prosimy o przesłanie korespondencji na adres Administratora danych lub e-mailem: 
rodo@dutchmed.pl 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w 
indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.  


