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Polityka prywatności: 

 

I. Administrator danych osobowych 

Na podstawie 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 informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Dotfusion Sp. 
z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 6W, KRS: 0000783223, NIP: 
8522656040, REGON: 383250378. 

II.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

Dotfusion Sp. z o.o. powołał Inspektora Ochrony Danych.  

W przypadku potrzeby kontaktu z Dotfusion Sp. z o.o.  w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o: 

• kontakt mailowy na adres e-mail: Krzysztof.mianowski@dotfusion.eu 

• kontakt listowny na adres: Dotfusion Sp. z o.o., ul. Wawrzyniaka 6W,  70-392 
Szczecin. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, 

komunikatorze oraz w nadesłanych do nas e-mailach. Zakres tych danych warunkuje rodzaj 

usługi, którą zamawiacie lub z której korzystacie. Podstawowy zakres tych danych to: imię i 

nazwisko lub firma, NIP, REGON, adres kontaktowy lub adres siedziby, adres email, telefon, 

imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Państwa jako osoba uprawniona do 

reprezentacji. 

 

1. Państwa dane przetwarzane są w celu: 
a) realizacji Państwa zamówienia oraz/lub zawartej z nami umowy, których 

przedmiotem są usługi lub produkty, 
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b)  świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych w serwisie administratora 

danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy 

dostępnych w serwisie, 

c) przesyłanie informacji marketingowej dotyczącej oferty produktowej lub 

usługowej administratora danych, 

d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za 

pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych lub 

składanych mailowo. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

• podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b, 

•  prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda 

osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c; 

• prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. d. 

 

IV.  Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jak: imię i nazwisko i inne podane w punkcie III, 

jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usług świadczonych przez 

Administratora. 

Podanie danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail jest 

całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Państwem. 

V.  Odbiorcy danych    

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: 

a) upoważnieni: pracownicy Administratora, jego współpracownicy, 

b) dostawcy wspierający usługi Administratora (np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, 

wsparcie IT, web deweloperzy, firmy hostingowe, agencje marketingowe, dostawcy 

narzędzi marketingowych); 

c) firmy świadczące usługi kurierskie; 
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d) właściwe organy publiczne działające na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

VI.   Okres przechowywania danych 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem 

obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie 

zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż: 

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem oraz po zakończeniu 

jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z 

umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale 

przez czas nie dłuższy niż 6 lat; 

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach 

rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości; 

c) w przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda do 

czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

VII. Twoje prawa 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) do usunięcia danych, 

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do przenoszenia danych, 

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

g) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- dane do kontaktu: adres e-

mail: iodo@dotfusion.eu 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

VIII.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych 
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Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach 

społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z serwisów 

społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących do analiz 

statystycznych, w tym zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w 

szczególności takich jak m.in. Google Analytics, Facebook Pixel. 

IX.   Profilowanie 

Wobec Państwa będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również w 

następstwie profilowania. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w 

szczególności takich jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane 

transmisyjne, dane o lokalizacji. 

X.  Pliki „Cookies” 

1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach 

użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. 

zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe 

dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „cookies” zawierają najczęściej adres 

strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny 

unikatowy identyfikator. 

2. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy 

ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

3. Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w 

Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

5. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do 

swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne 

są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

XI.  Zmiany w Polityce Prywatności 
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W razie potrzeb możemy aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach 

poinformujemy Państwa zamieszczając informację na głównej stronie internetowej naszej 

firmy, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębną informację na 

wskazany przez Państwa adres e-mail. 

 

 

 


