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  Szanowni Państwo, 

 

Od  dnia  25  Maja  2018r  wchodzi  w  życie  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  

dnia  27  kwietnia  2016r  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych,  dotyczące  przetwarzania danych osobowych i ich 

swobodnego przepływu.   

 

W związku z powyższym informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, 

ust 1, pkt. b, c oraz f w zakresie: 

 

• obsługi zgłoszonych zapytań handlowych, 

• realizacji  umów zakupu i innych umów, 

• obsługi reklamacji, 

• dla celów podatkowych i rachunkowych.  

 

Administratorem danych jest: 

 

Dynniq Poland Sp. z o.o. 

ul. Ekranowa  

32-085 Modlniczka 

 

Państwa dane przechowywane są przez  okres  6  lat  od  momentu,  w którym  operacje,  transakcje  zakupu  i  

postępowanie  zakupowe  zostały  ostatecznie zakończone,  a  zobowiązania  spłacone,  rozliczone  lub  

przedawnione,  a  także  do  ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia. 

 

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niepodanie  uniemożliwi realizację umowy 

lub zlecenia. 

 

Państwa  dane  osobowe  przekazujemy  jedynie  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  złożonych  przez Państwa  

zamówień,  podmiotom  wykonującym  usługi  pocztowe,  kurierskie,  księgowe,  prawne, informatyczne, z którymi 

współpracujemy.   

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Przysługuje Państwu prawo do:  

• dostępu do treści swoich danych  

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,   

• przenoszenia danych,   

• wniesienia sprzeciwu,   

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  
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którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.   

 

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem:  

 

adres e-mail: info-pl.ti@dynniq.com 

tel.  12 258 56 80 

adres pocztowy: Dynniq Poland Sp. z o.o., ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka 

 

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie dnia 25 Maja 2018r.   

 

Pismo nie wymaga odpowiedzi. 

 

 

 


