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Imię i nazwisko  

Adres 
korespondencyjny 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Nazwa firmy  

Stanowisko  

 
 

Oświadczenie i zgody 
 

1.  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogólnych Warunków Umowy firmy Dryvit 
Systems USA (Europe) Sp.  z. o.o. i akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w tym 
dokumencie.* 
 

……………………………………    ……………………………..………
  

(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 

2.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
Załączniku nr 2 do O Ogólnych Warunków Umowy na potrzeby realizacji i rozliczenia 
zamówień przez Dryvit Systems USA (Europe) Sp.  z o.o. * 

 
 

……………………………………    ……………………………..………
  

(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 

3.  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celu weryfikacji 
mojej karalności spółkom: DRYVIT SYSTEMS INCORPORATED, spółce utworzonej 
zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki pod adresem: One Energy Way, West Warwick, RI 02893 oraz 
do RPM International Inc., spółce utworzonej zgodnie z prawem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod adresem: 
2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44258. Oświadczam, że mam świadomość, że 
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państwo trzecie, do którego moje dane mają być przekazane nie zapewnia należytej 
ochrony danych osobowych oraz zabezpieczeń, jakie przewiduje RODO.* 

 
 

……………………………………    ……………………………..………
  

(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 

4.  Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu marketingu 
produktów i usług własnych Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o. o. 

 
 
……………………………………    ……………………………..………
  

(miejscowość, data)        (podpis) 
 

5.  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na udostępniony adres e-mail informacji 
handlowych dotyczących produktów, usług, promocji Dryvit Systems USA (Europe) Sp. 
z o. o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 
 
……………………………………    ……………………………..………
  

(miejscowość, data)        (podpis) 
 

• Oświadczenie/Wyrażenie zgody jest konieczne do przyjęcia zamówienia przez DSUE 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) („RODO”), informujemy, że: 

  

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dryvit Systems USA (Europe) spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m. Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
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Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000034008, NIP: 5220011385, REGON: 010377270 

(„Administrator”). 

  

Kontakt z Administratorem 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się 

Pani/Pan kontaktować pod adresem pocztowym siedziby Administratora, jak również adresem 

pocztowym Biura Zarządu Spółki przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa oraz 

elektronicznie poprzez adres e-mail: dataprotection@dryvit.pl 

  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach: 

▪ w celu niezbędnym do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Administratorem 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

▪ w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub 

prowadzenia ww. działań w oparciu o udzieloną zgodę także w drodze mailowej lub 

telefonicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

▪ wymiany informacji o osobach współpracujących z Administratorem z podmiotami 

należącymi do tej samej grupy kapitałowej w celu umożliwienia współpracy na globalną 

skalę, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO), 

▪ związanych z raportowaniem do podmiotów, do których Administrator jest zobowiązany 

raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiążących reguł 

korporacyjnych, w tym w związku z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania nadużyciom, 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co jest prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

▪ udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

▪ ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

▪ archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

mailto:dataprotection@dryvit.pl
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▪ przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, konferencji, prezentacji, seminariów 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO). 

  

Okres przechowywania danych 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane: 

▪ dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów 

związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz do czasu upływu terminów 

przedawnienia ewentualnych roszczeń z ww. umowy – przez okres niezbędny do ochrony 

interesów Administratora, 

▪ przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do 

przetwarzania danych przez określny czas, m.in. ustawy o rachunkowości oraz prawa 

podatkowego, przez okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy, 

▪ w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora – do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym 

przepisy nakazują przechowywać dane lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych, 

▪ w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez 

Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu 

wycofania zgody.  

  

Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych, w tym danych o prowadzonej przez Panią/Pana działalności 

gospodarczej, mogą być: 

▪ pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów Administratora, 

▪ podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w celu umożliwienia współpracy na 

globalną skalę (spółki utworzone zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki: 

Dryvit Systems Inc., z siedzibą pod adresem: One Energy Way, West Warwick, RI 02893, 

USA („Dryvit Inc.”) oraz RPM International Inc., z siedzibą pod adresem: 2628 Pearl 

Road, Medina, Ohio 44258, USA („RPM Inc.”)) oraz  

▪ partnerzy i podwykonawcy przetwarzający dane na zlecenie Administratora (np. firmy 

księgowe, prawnicze, informatyczne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
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podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

Administratora, 

▪ podmioty uczestniczące w procesach biznesowych, audytowych i kontrolnych, 

niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, zleceń, szkoleń i 

pozostałych form współpracy, w tym Truth Technologies, Inc., spółka utworzona zgodnie 

z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą pod adresem 999 Vanderbilt Beach 

Rd, Suite #503, Naples, Florida 34108, USA („TTI Inc.”), 

▪ inne podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

  

Przekazywanie danych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom mającym siedzibę poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Odbiorcami Pani/Pana danych w ww. państwie trzecim są: 

▪ Dryvit Inc. oraz RPM Inc. – przekazanie danych osobowych ww. podmiotom 

odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom 

w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. 

Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora. 

▪ TTI Inc. – przekazanie danych osobowych ww. podmiotowi odbywa się na 

podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień 

ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca umowę „Privacy Shield”). 

  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych 

przekazanych do państwa trzeciego. 

  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 

profilowaniu. 

  

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 
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▪ dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzyskania kopii danych 

osobowych, 

▪ usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, 

▪ przeniesienia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o 

przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są 

przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. 

Przekazane dane osobowe mogą zostać przez Państwa przesłane innemu 

administratorowi danych, 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z 

Pani/Pana szczególną sytuacją lub w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że Administrator podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszył przepisy 

RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

  

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się Administratorem w sposób 

opisany powyżej. 

  

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do kontaktu z Panią/Panem w 

celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy między Panią/Panem a Administratorem. W 

zakresie pozostałych celów wymienionych powyżej obowiązek podania przez Panią/ Pana 

danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub 

realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W 

zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych 

jest dobrowolne. 

 

 
 
 


