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Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie „DMS – Direct Marketing Services M. Jenek, 

T. Stankiewicz” spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by 

przekazywane nam przez Państwa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami 

skontaktować: listownie na adres: Janikowo k. Poznania, ul. Pilotów 18-26, 62-006 Kobylnica, 

przez e-mail: dms@eurodms.pl 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie 

złożone za pośrednictwem e-mail, telefonicznie oraz listownie – podstawą przetwarzania danych 

jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Państwu kontaktu z nami.  

 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe? 

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu 

przez nas czynności tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub 

udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT), z których korzystamy oraz podmiotom 

świadczącym usługi hostingu (w przypadku kontaktu za pośrednictwem e-mail). 

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe? 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia 

odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, nie dłużej niż 3 miesiące.  

 

Jakie mają Państwa prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać 

sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich 

przetwarzania.  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych? 

Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 

osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.  
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Czy podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe czy dobrowolne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, jeżeli chcą 

Państwo byśmy odpowiedzieli na wysłaną przez Państwa wiadomość. 

 

Czy decyzje dotyczące Państwa są podejmowane w sposób zautomatyzowany? 

Decyzje podejmowane na podstawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.  

 

 

 

 


