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1. Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest DEKRA Polska Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, tel. 22 577 36 00 (dalej: 

Administrator danych). 

2.  Wszelkie  pytania  związane  z  przetwarzaniem  przez  nas  Państwa  danych  można kierować do naszego 

inspektora ochrony danych, pod adresem:odo.pl@dekra.com 

3.  Podane  przez  Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  celu  świadczenia  usługi eksperckiej–odbiór  

techniczny  domu/mieszkania na  podstawie  art.  6  ust.  1 lit. b)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  

i  Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). 

4.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  tak  długo,  jak jest  to  niezbędne  w  celu rozstrzygnięcia ewentualnych 

roszczeń związanych z realizacją usługi, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być 

podnoszone wobec Administratora danych. 

5.  Osoby,  którym  ujawnia  się  dane  (odbiorcy  danych)  są  upoważnionymi 

pracownikami/współpracownikami  Administratora danych,  którzy  w  celu  wykonania swoich  obowiązków  

muszą posiadać do nich dostęp oraz  partnerzy  Administratora danych  przetwarzający  dane  w  ramach  

zawartych  umów  powierzenia  przetwarzania danych  w  celu  realizacji  umowy,  np. zewnętrzni  eksperci, 

dostawcy  systemów informatycznych i usług IT. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Na zasadach i warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich  

danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy 

skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem wskazanym wpkt2. 

8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,  możliwe  jest  

wniesienie  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się ochroną danych osobowych. 

9.  Podanie  przez  Państwa  danych  jest  dobrowolne,  jednak niezbędne w  celu realizacji usługi. 

Konsekwencją niepodania danych wymaganych przez Administratora danych jest brak możliwości realizacji 

usługi. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, 

w sposób, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa 

sytuację. 


