
                                                                                                       Kraków , dn . 25-05-2018 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO a także w związku z faktem, że Pani/Pana adres e-

mail figuruje w naszej bazie jako adres dedykowany do korespondencji w sprawach decyzji limitowych w ramach 

świadczonych przez nas usług ubezpieczenia należności informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa DORAPOL Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą w Krakowie przy ul. Łuczanowickiej 27, 31-766 Kraków, 

zwana dalej "DORAPOL" lub "Administrator". 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia przekazywania informacji w sprawach 

handlowych w ramach szeroko pojętej współpracy biznesowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 

RODO 

3. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 

DORAPOL  stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy 

niż 5 lat. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora, w szczególności dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 

umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; 

b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych; w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania; 



c. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia ? 

przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych; 

d. przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe 

wskazane są w punkcie 9 poniżej. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). 

9. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw z tym 

związanych można się kontaktować z Administratorem poprzez adres email  dorapol@dorapol.pl, telefonicznie pod 

numerem 12 6204711  lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej. 

www.dorapol.pl 
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