
INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 dalej „RODO” DOTI Spółka Jawna 
Manufaktura D.M. Mroczkowscy przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy 
Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa. 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

DOTI Spółka Jawna Manufaktura D.M. Mroczkowscy  z siedzibą w Smolcu, ul. Starowiejska 39, 55-080 Kąty 
Wrocławskie (dalej: Spółka).  

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych? 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować  pod 
adresem: DOTI Spółka Jawna Manufaktura D.M. Mroczkowscy z siedzibą w Smolcu, ul. Starowiejska 39, 55-080 
Kąty Wrocławskie, e-mail: doti@doti.pl,  tel. 0048 71 3168453 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych? 

a) dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, której Pani/Pan jest stroną (np. umowy 

sprzedaży/umowy o świadczenie usług), w tym do: 

 zapewnienia wykonania umowy i kontaktu w związku z nią drogą pocztą e-mail lub telefonicznie; 

 obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. 

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

 

b) dane osobowe przetwarzane są dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach: 

 marketingowych; 

 kontaktowych; 

 dochodzenia roszczeń związanych z umową; 

 prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

 analitycznych; 

 archiwalnych (dowodowych).  

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

c)  dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, spoczywającego na Administratorze, w 

tym do: 

 zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa; 

 wykonania obowiązków wynikających z decyzji lub orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy i instytucje. 

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

d)  dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przez Administratora na Pani/Pana żądanie, sformułowane 

przed zawarciem umowy, której Pani/Pan będzie stroną (np. umowy sprzedaży). 

Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe: 

Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi 
księgowe oraz kadrowe, firmom wykonującym dla nas usługi IT oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 
 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe: 

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od 
przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń: 

mailto:doti@doti.pl


a) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą; 

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, jednak nie dłużej niż przez 

10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa; 

c)  w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia 

umowy; 

d) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych 

osobowych ze względu na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią) – 

dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. 

Jakie Pani/Pan ma prawa? 

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele 
przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec 
administratora; 

b. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych; 
c. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO; 
d. ograniczenia przetwarzania; 
e. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi; 
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania); 
g. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 
h. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo 

cofnąć tę zgodę w każdym czasie. 

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający 
Pani/Pana prawa? 

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Skąd mamy Pani/Pana dane? 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy podmiotem, 
którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą a Spółką lub w związku z realizacją 
zlecenia dla naszego kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł. 
 
Czy podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy? 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga ich podania lub 
ich podanie jest niezbędne do wykonania przez Administratora zawartej umowy. W takim wypadku niepodanie 
niezbędnych danych skutkować będzie niemożnością świadczenia usług lub realizacji umowy.  
 
 
 
DOTI Spółka Jawna Manufaktura D. M. Mroczkowscy 
55-080 Kąty Wrocławskie 
Smolec, ul. Starowiejska 39 
Polska 
Email: doti@doti.pl 
www.doti.pl 
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