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Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem Platformy DEKRA eCheck 
jest firma DEKRA Certification Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 
20, tel. +48.71.783-32-65, e-mail: marketing.pl@dekra.com 

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które 
są niezbędne do realizacji umowy, tj. imienia, nazwiska, funkcji, adresu e-mail, numeru 
telefonu, nazwy firmy/instytucji oraz rodzaju branży.  

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celu 
świadczenia usługi związanej z funkcjonalnością platformy DEKRA eCheck na 
podstawie art. 6 ust. 1 punkt b, oraz w celach marketingowych na podstawie zgody – 
art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi 
pracownikami/współpracownikami Administratora Danych którzy w celu wykonania 
swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, np. pracownicy marketingu oraz 
partnerzy Administratora danych przetwarzający dane w ramach umów powierzenia 
przetwarzania danych w celu realizacji umowy.   

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym 
podmiotom: 
- Landingi Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach,  ul. Witkiewicza 6 w celu przechowywania 
danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego strony internetowej na 
serwerze Landingi Sp. z o.o. 

- InTENSO z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Śląskich 7w celu 
przygotowania i przesłania na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym 
raportu z ankiety samooceny. 

Administrator danych informuje, że Państwa dane w zakresie adresu email i nr IP 
komputera potrzebne do przygotowania ankiet przekazywane są do Stanów 
Zjednoczonych poprzez zapisywanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze 
znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator danych 
korzysta z systemu ankietowego SurveyMonkey, którego dostawcą jest podmiot 
amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. 
Podmiot ten należy do programu EU-US Privacy Shield. 

Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia 
ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, albo do cofnięcia zgody przez 
użytkownika. 

Cofnięcie zgody może nastąpić, poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości 
e-mail przesłanej przez DEKRA (np. w newsletterze) lub poprzez przesłanie do 
DEKRA wiadomości e-mail z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych z adresu 
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zarejestrowanego w systemie, na adres marketing.pl@dekra.com. Cofnięcie zgody 
przed uzyskaniem dostępu do Platformy DEKRA eCheck lub w trakcie korzystania z 
Platformy skutkuje zablokowaniem dostępu użytkownika do Platformy oraz 
dodatkowych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla użytkowników 
Platformy. 

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.  

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (organ nadzorczy) w związku z przetwarzaniem danych przez 
Administratora Danych. 

Podanie danych jest niezbędne do skorzystania z Platformy DEKRA eCheck. 
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z Platformy.  

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w 
systemie CRM – wewnętrznej bazie DEKRA służącej do zarządzania kontaktami, 
gromadzenia informacji i planowania działań marketingowych DEKRA. Konsekwencją 
takiego przetwarzania będzie przesyłanie do Państwa dedykowanych treści 
marketingowych związanych z Państwa zainteresowaniami, jak również np. 
personalizacja zawartości naszych stron internetowych. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w DEKRA 
Certification Sp. z o.o.: 

tel. +48.22.278-35-30, +48.602.496.170,  

e-mail: odo.pl@dekra.com 
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