Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Decodore Sp. z o.o. Sp. K. oraz
Decodore Grzegorz Gadamski
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: archiwalnych - dowodowych dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO). W celu kontaktu, dla udzielenia odpowiedzi na ewentualnie zadane przez Państwa pytania
poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail. (art. 6 ust. 1 lit a)RODO). Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do Państw trzecich, za wyjątkiem ewentualnego przekazywania tych danych w
celach związanych z realizacją zawartej umowy (np. wysyłki towaru). Dane pozyskane w celu zawarcia
umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy (ofertowania) oraz do końca roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/eś w sprawie jej
zawarcia. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i jej realizacji dla celów dowodowych,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń z umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w
celach marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych, prosimy skontaktuj
się z nami w tym celu. na adres mailowy powsinska@decodore.pl . Macie Państwo prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzania dokonywane jest w oparciu o art. 6 ust 1 lit f
RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą. Podanie danych jest niezbędne do
zawierania i realizacji umów, brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonywanie transakcji. W
oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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