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Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DYNAMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy  
ul. Darniowej 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000345607, NIP: 7292400329, REGON: 472241011 
(dalej: „Dynamix”). 

Kontakt z Dynamix 

Z Dynamix możecie Państwo skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby, a także telefonicznie pod 
numerem: +48 605 120 230 lub e-mailowo na adres e-mail: info@dynamix.pl. 

Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dynamix: 

W celu: Na podstawie: Przez okres: 

Zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia 
działań na Państwa żądaniem przed jej 
zawarciem (np. przygotowanie oferty 
współpracy) 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
Przez czas trwania umowy, a jeżeli umowa 
nie została zawarta, to przez okres 3 lat od 
podjęcia działania 

Realizacji obowiązków prawnych 
(wystawiania faktur, rachunków, 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych) 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 5 lat od zakończenia roku obrotowego lub 
przez inny czas wymagany przepisami prawa 

Utrzymywania z Państwem bieżącego 
kontaktu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas trwania umowy 

Prowadzenia marketingu usług własnych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu wyrażenia sprzeciwy wobec takiego 
przetwarzania 

Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie 
uzasadniony interes Do czasu przedawnienia roszczeń 

 

Źródło pozyskania danych 

Państwa dane osobowe pozyskujemy zwykle bezpośrednio od Państwa. W związku z realizacją konkretnej umowy możemy 
przetwarzać również dane przekazane nam przez Państwa pracodawcę – jeżeli zawarliśmy z nim umowę, a Państwo zostaliście 
wskazani jako osoby kontaktowe. W takim przypadku przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, numer telefonu służbowego i służbowy 
adres e-mail oraz dane dotyczące miejsca pracy. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
w szczególności: biuro rachunkowe, kancelarie prawne, kancelarie notarialne, kancelarie windykacyjne, dostawcy usługi hostingu, 
inni podwykonawcy, którzy realizują na nasze zlecenie usługi.  

 



Państwa uprawnienia 

Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych, żądania 
usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

Celem realizacji ww. uprawnień należy skontaktować się z Dynamix. Jednocześnie informujemy, że nie we wszystkich okolicznościach 
będzie Państwo mogli skorzystać z każdego ww. uprawnienia.  

Ponadto przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem 
nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych.  

Dobrowolność podania danych 

W przypadku, gdy dane przetwarzane mają być w celu zawarcia i wykonania umowy ich podanie jest warunkiem zawarcia takiej 
umowy. Podanie danych, które przetwarzamy w celu realizacji obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może utrudnić realizację celów przetwarzania.  

 


