
 
 

 

Informacja dla Partnerów Biznesowych firmy DACPOL Sp. z o.o. 
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych. 

 
Szanowni Państwo! 

 
Od 25 maja 2018 r. na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) na 

terenie Unii Europejskiej zostają wprowadzone nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych. 
Niniejszy   dokument   ma   na   celu   poinformowanie   obecnych   i   przyszłych   Partnerów 

Biznesowych o przetwarzaniu ich danych osobowych przez DACPOL Sp. z o.o. („DACPOL"). 
Firma  DACPOL  zobowiązuje  się  do  ochrony  prywatności  swoich  Partnerów  Biznesowych 

w tym m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konsumentów. 

 
Administratorem danych osobowych jest 
DACPOL Sp. z o.o. ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno. 

 
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji relacji biznesowych, 

a w szczególności: 
- w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, 
- zawierania lub wykonywania umów, 
- dokonywania zakupów w sklepie internetowym, 
- realizacji zamówień, dostaw lub płatności, 
- rozpatrywania reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych. 
Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych może wynikać z obowiązków prawnych. 

 
W  ramach  DACPOL,  dostęp  do  Państwa  danych  osobowych  mają  tylko  upoważnieni 

pracownicy, o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. 
DACPOL  może  zatrudniać  osoby  trzecie  do  świadczenia  określonych  usług  (np.  usług  prawnych, 
podatkowych, IT) wymagających dostępu do danych osobowych. 
Pracownicy i usługodawcy zobowiązani są do zachowania poufności takich danych. 
Dodatkowo możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane 
osobowe w celu ochrony interesów DACPOL. 

 

 
Każdy z Państwa ma prawo do dostępu do treści swoich danych, poprawienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzanych danych, wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania 
danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

 

                Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

               Witryna www.dacpol.eu używa cookies. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy 

standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Dacpol w 

celu optymalizacji działań. 

Niniejsze  dokument  ma  charakter  informacyjny  i  nie  wymaga  z  Państwa  strony 

podejmowania  jakichkolwiek  działań.  W  przypadku  pytań,  uwag  lub  sugestii  dotyczących 

stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem 

politykaprywatnosci@dacpol.eu. 
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