ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Dynamic Development Sp. z o.o. moich danych
osobowych udostępnionych przez mnie w formularzu na stronie internetowej
www.hyggemokotow.pl w podanym niżej przez Spółkę Dynamic Developmepnt Sp. z o.o. z siedzibą w
Nowej Woli, gm. Lesznowola przy ul. Plonowej 24 celu oraz zgodnie z Polityką Prywatności, z której
treścią się zapoznałem i jest ona dla mnie jasna.
Wobec wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w
skrócie RODO, Spółka Dynamic Development Sp. z o.o. z siedziba w Nowej Woli, ul. Plonowa 24, KRS
0000257514 informuje, że:
- Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci imienia oraz adresu email jest wyłączenie
spółka Dynamic Development Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Woli, ul. Plonowa 24,
- W ramach spółki funkcję Administratora Bezpieczeństwa Danych Osobowych pełni pracownik
Michalina Kmieć, adres email: biuro@dynamicdevelopment.pl,
- Uzyskane za Pana/Pani zgodą dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu świadczenia usług
związanych z funkcjonowaniem serwisu, do obsługi przesłanego zapytania w związku z świadczeniem
na Pana/Pani rzecz czynności , tj. zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany
przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym osobom,
- Pana/Pani dane osobowe zostały uzyskane w wyniku, udzielonej przez Pana/Panią zgody na stronie
internetowej www.hyggemokotow.pl w formularzu lub pozyskanie nastąpiło w wyniku Pana/Pani
kontaktu osobistego w biurze handlowym spółki również za Pana/Pani zgodą,
- W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych przekazanych w
formularzu, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto
posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz
prawo do przenoszenia tych danych,
- W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo wycofania wcześniej udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie maksymalnie do 12 miesięcy lub do czasu
cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu,
- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
- Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Na naszej stronie internetowej www.hyggemokotow.pl znajdują się szczegółowe postanowienia
dotyczące polityki prywatności i plików cookie.

