POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dziękując za Państwa zaufanie, pragniemy wskazać zasady postępowania, którymi kierować się będziemy w trosce o
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych postanowień.
DANE OSOBOWE
1. Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronach internetowych: www.dellner-components.com/ (dalej: Formularz)
jak i prowadząc korespondencję elektroniczną (dalej: e-mail) oraz podając dane takie jak w szczególności: imię, nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail (dalej: Dane) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) przez Dellner
Components Sp. z. o.o., z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 120, zarejestrowanej pod numerem KRS
0000080976, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, REGON: 191319940, NIP: 5832166819 (dalej: Dellner lub Spółka), który jest odbiorcą i
Administratorem Danych.
2. Przez pojęcie dane osobowe należy rozumieć przesłane Dane umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej wysyłającej
Formularz lub e-mail (dalej: Nadawcy).
3. Nadawca udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie.
4. Dane wykorzystywane są przez Dellner w celu przedstawienia odpowiedzi na Państwa zapytania złożone za pośrednictwem
Formularza lub e-mail, tj. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Dellner, w szczególności w celu przedstawienia
Nadawcy oferty handlowej lub innych materiałów lub broszur informacyjnych, które zmierzać mają do nawiązania współpracy ze
Spółką lub do podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy na wniosek Nadawcy.
5. Dane zachowywane są jedynie po wyrażeniu zgody przez Nadawcę poprzez zaznaczenia przy Formularzu opcji: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Dellner Components Sp. z. o.o. moich danych osobowych na potrzeby korespondencji biznesowej i w
zakresie opisanym w Polityce Prywatności. Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i jestem świadomy
przysługującego mi prawa do wglądu do moich danych – podanych dobrowolnie, jak również prawa do ich poprawiania, usuwania
czy przenoszenia”. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania Formularza. W przypadku korespondencji
elektronicznej e-mail wyrażenie zgody musi stanowić jednoznaczną i integralną część korespondencji.
6. Dellner zobowiązuje się ochrony i zarządzania Danymi z największą starannością.
7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/pana danych osobowych lub
przez inny okres regulowany przepisami prawa tam gdzie ma to zastosowanie. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom
trzecim, innym podmiotom jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Nadawca zachowuje wszelkie prawa wynikające z Rozporządzenia, w szczególności prawo do uzyskania informacji o utworzeniu
zbioru danych, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
9. Nadawca ma prawo wycofania zgody na przechowywanie i przetwarzanie Danych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe są z wykorzystaniem kontaktu
email: rodo@dellner.com
PLIKI COOKIE
10. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe
funkcjonowanie strony internetowej Dellner oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w
tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
11. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego
użytkownika.
12. Dellner stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich
użytkowania.
13. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej Dellner może odmówić akceptacji
korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
14. Dellner informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności
stron internetowych Dellner.
DODATKOWE POSTANOWIENIA
15. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Spółki, tj. www.dellner-components.com/ i nie
obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
16. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza oraz korespondencji e-mail podlega
prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
17. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza lub e-mail nie stanowi oferty w rozumieniu
polskiego Kodeksu cywilnego.
18. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa w punktach 9. i 10. niniejszej Polityki prywatności lub w razie
jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres rodo@dellner.com

PRIVACY POLICY
Thanking you for your trust, we would like to point out the rules of conduct, which will guide us in the interest of the safety of your
personal data. Please acquaint yourself with the content of the regulations below.
PERSONAL DATA
1. Using the contact form localised on the websites: www.dellner-components.com/ (hereinafter: the Form) as well as conducting
electronic correspondence (hereinafter: e-mail) and providing data such as, in particular: first name, last name, phone number , email address (hereafter reffered to as: the Data) you give your consent to the processing of personal data in accordance with art. 13
par. 1 and par. 2 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (Journal of Laws No. 119/1, 4/05/2016)
by Dellner Components Sp. z o.o., based in Gdynia (81-571) at ul. Chwaszczyńska 120, registered under KRS number 0000080976,
in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VIII Commercial
Department, REGON: 191319940, Tax Identification Number: 5832166819 (hereinafter: Dellner or Company), which is the recipient
and Data Administrator .
2. Personal data shall be understood as transferred Data enabling identification of a physical person sending the Form or e-mail
(hereinafter: the Sender).
3. The sender shares the personal data voluntary.
4. The Data used by Dellner to provide answers to your inquiries submitted via the Form or e-mail, i.e. direct marketing of Dellner's
own products and services, in particular to provide the Sender with a commercial offer or other materials or information brochures
aimed to commence cooperation with the Company or to take necessary steps to the conclusion of the contract at the request of
the Sender.
5. The Data is saved only after the consent of the Sender by selecting of the Form option boxes: "I consent to the processing by
Dellner Components Sp. z o.o. my personal data for business correspondence and to the extent described in the Privacy Policy. I
declare that I have read the Privacy Policy and I am aware of my right to access my data - provided voluntarily, as well as the right
to correct, delete or transfer the Data". Expressing this consent is voluntary but necessary to send the Form. In the case of e-mail
correspondence, the consent must be an unambiguous and integral part of the correspondence.
6. Dellner undertakes to protect and manage the Data with the utmost care.
7. Personal Data will be processed no longer than until the consent to the processing of your personal data is withdrawn or for a
different period regulated by law, where applicable. Personal Data will not be passed on to third parties, other entities nor will they
be transferred to a third country / international organization.
8. The sender retains all rights resulting from the Regulation, in particular the right to obtain information about the creation of a data
set, the right to access their personal data and rectification, deletion, restricting their processing, the right to data transfer, the right
to object and the right to withdraw prior consent for the processing of personal Data.
9. The sender has the right to withdraw consent for the storage and processing of Data. The revoked consent at any time does not
affect the compliance of the data processing with the law that was made under this consent prior to its withdrawal. Any rectification,
deletion, limitation of processing, data transfer, opposition and withdrawal of previously expressed consent to the processing of
personal data in the scope of your personal data, are possible using the email contact: rodo@dellner.com

COOKIE FILES
10. Cookies are small text files that remain on the user's computer and allow in particular for the proper functioning of the Dellner
website and for saving anonymous information about how to use it, including information about visited webpages (hereinafter: the
Cookies).
11. Cookies are not used to collect personal data and they do not enable identification of a specific user.
12. Dellner uses cookies in order to facilitate the usage of websites and to obtain information about how they are used.
13. Consent to the use of Cookies is completely voluntary. The user of the Dellner website may refuse to accept the use of Cookies
or use the web browser settings regulating their use.
14. Dellner informs however that if you block Cookies in wholly or partially, it is possible to limit the functionality of Dellner websites.
ADDITIONAL PROVISIONS
15. This Privacy Policy applies only to the Company's websites, i.e. www.dellner-components.com/ and does not apply to other
websites containing links to these websites.
16. This Privacy Policy and communication carried out with the use of the Form and e-mail correspondence is subject to Polish law
and should be interpreted in accordance with this law.
17. Transmission of the Data to the Company and other inquiries via the Form or e-mail does not constitute valid offer within the
meaning of the Polish Civil Code.
18. In the event of any interest in exercising the rights mentioned in points 9 and 10 of this Privacy Policy or in case of any doubts in
that matter, we kindly ask you to contact Dellner by sending a message to rodo@dellner.com

