
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  wynikających z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

1. Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest DAKKAR Dariusz 
Kowkiel z siedzibą w Gdańsku ul. Kościuszki 6, 80-451 NIP 584-230-98-64 zwany dalej „Administratorem 

Kontakt z administratorem: 

Administrator Danych Osobowych 
Dakkar Dariusz Kowkiel 
ul. Kościuszki 6, 80-451 Gdańsk 
e-mail: dakkar@op.pl 

  

2. Kategorie danych osobowych 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: 

- dane identyfikacyjne, 

- dane adresowe, 

- dane kontaktowe 

Dotyczących Państwa oraz uczestniczących w transakcjach pracowników firmy. 

  

3. Cel przetwarzania danych osobowych  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów związanych z działalnością firmy oraz wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępnione stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji umowy  
jak również Kancelarii Radcy Prawnego  oraz firmie windykacyjnej itp.  

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych, co wynika bezpośrednio z 
wymogów prawa. 

4. Podstawy prawne 

Podstawą przetwarzania państwa danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.b-c Rozporządzenia 

  

5. Źródło pochodzenia danych osobowych 

Poniższa informacja dotyczy danych osobowych pozyskanej od osoby której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby 
której dane dotyczą. 

6. Państwa prawa i uprawnienia 

Posiadają Państwo prawo do : 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych o, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych  

- przenoszenia danych , 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest nim aktualnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  

 7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

8. Okres przechowywania danych osobowych 

Zgodnie z art. 5ust.1 lit e Państwa dane osobowe będą przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie 
dłuższy , niż jest to niezbędne do celów , w których dane są przetwarzane 


