
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 RODO* informujemy, że: ADMINISTRATOR. Administratorem danych osobowych są Dream 
Project sp. z o.o. ul. Polna 50 lokal 618; 00-644 Warszawa; adres e-mail: biuro@dream-project.pl. PYTANIA. W przypadku 
jakiekolwiek pytań dotyczących sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytań 
dotyczących przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem na wyżej wskazane adresy.  

CEL i PODSTAWA PRAWNA 

GWARANCJA. Dane osobowe przetwarzane będą w celu skorzystania z przedłużonej gwarancji, w celu rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji, a także w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przed organami do tego powołanymi. 
Przetwarzanie danych osobowych w/w celu następuje na podstawie Państwa wniosku i w celu spełnienia zobowiązań 
prawnych uregulowanych przepisami prawa z tytułu gwarancji oraz na podstawie ważnego interesu prawnego Administratora 
jakim jest przyznanie gwarancji oraz obsługa zgłoszeń reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami kodeksu 
cywilnego oraz lit. f RODO). 

OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem udzielenia przedłużonej gwarancji. Państwa 
dane są niezbędne do zarejestrowania chęci przedłużenia gwarancji i jej późniejszej obsługi. Dane - bez Państwa dodatkowej 
zgody - nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż ten związany z obsługą gwarancji przedłużonej.  

INFORMACJE O ODBIORCACH. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że okaże się to niezbędne do realizacji 
celu w jakim zostały przekazane Administratorowi. Jeśli będzie to konieczne do realizacji celu odbiorcami mogą być dostawcy 
usług informatycznych oraz oprogramowania (przechowywanie danych w oprogramowaniu, wysyłka korespondencji e-mail), 
podmioty zapewniające obsługę prawną, doręczyciele przesyłek (np. kurierzy, Poczta Polska); producent objętego gwarancją 
produktu, sprzedawca objętego gwarancją produktu (sklep detaliczny), specjaliści lub jednostki dokonujące pomiarów przy 
rozpatrywaniu reklamacji.  

UPRAWNIENIA ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują 
następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania 
sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora 
danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz 
sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z ww. uprawnień może 
być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia można dokonać na wskazane 
powyżej adresy. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ul. ul. Stawki 
2; 00-193 Warszawa.  

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 
niezbędny do realizacji w/w celu, a także przez okres niezbędny do wywiązania się przepisów dotyczących przechowywania 
dokumentacji w tym dla celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów oraz obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI. Dane osobowe nie będą podlegały 
profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych osobowych nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji. PRZEKAZYWANIE DANYCH. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do 
podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein). 

* RODO to Rozporządzenie 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. RODO reguluje 
kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. 


