ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, e-mail: door@door.com.pl (zwana dalej Spółką).
W Spółce został powołany INSPEKTOR OCHRONY DANYCH z którym można się skontaktować poprzez
e-mail: iod@door.com.pl albo pisząc na adres Spółki (z dopiskiem „IOD”).
CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia, także w celu jej realizacji, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b 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 („RODO”) i będą
przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia – przez okres 1 roku,
a ponadto w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach lub usługach
Spółki, w tym oferty handlowej za mocą wybranej formy komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – do czasu wycofania zgody, rozpatrywania ew. reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
przez czas niezbędny do ich rozpatrzenia, zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu
ich wygaśnięcia, prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art.
32 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz art. 74 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) – przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku
obrachunkowego, a także prowadzenia działań ewaluacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres 1
roku oraz prowadzenia badań ewaluacyjnych (satysfakcji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez
okres 1 rok.
ODBIORCY
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom
udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
Spółka przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
• w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z
podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym
decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności
ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA
uczestniczących
w
tym
programie
dostępna
jest
pod
adresem:
https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze
przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie, Spółka
udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Osoba wypełniająca formularz posiada prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – zgoda ta może być w
dowolnym momencie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba ta ma również prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Nie podanie
danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług przewidzianych umową.

