Szanowny Panie,
w związku ze zleceniem wysłania do Pana przedstawiciela firmy kurierskiej prosimy o wyrażenie zgody
na przekazanie Pana danych osobowych DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD).
W związku z realizacją usługi nadania, odbioru i dostarczenia przesyłki DPD będzie mogła przetwarzać
Pana dane osobowe i stanie się ich Administratorem. Administrator danych osobowych ustala po co
i w jaki sposób przetwarza dane osobowe oraz odpowiada by były one przetwarzane w bezpieczny
sposób i zgodnie z przepisami prawa.
W celu realizacji usługi doręczenia przesyłki DPD przetwarzać może następujące dane osobowe: imię,
nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu w Polityce
Retencji Danych Osobowych DPD Polska sp. z o.o. jednak nie dłużej niż przez okres wynikający
z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD - po tym okresie dane będą
przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane
z wykonywaniem umowy, takie jak dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom,
punktom PICKUP, agencjom marketingowym, firmom świadczącym usługi ochrony osób i mienia,
zewnętrznym centrum kontaktu oraz podmiotom powiązanym z DPD, w tym spółkom z grupy
kapitałowej.
Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) tylko wtedy, gdy:
•

państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który
obowiązuje w Unii Europejskiej; lub

•

DPD zawarło lub podwykonawca DPD zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne
lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do
państwa trzeciegoP

Będzie Pan miał następujące prawa związane z przetwarzaniem Pana danych osobowych:
•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych ze względu na szczególną
sytuację,

•

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

•

prawo żądania sprostowania Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pana danych
osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana danych osobowych,
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•

prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pana szczególną
sytuację, jako że DPD przetwarzać będzie Pana dane również na podstawie jej prawnie
uzasadnionego interesu,

•

prawo do wycofania w dowolnym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej
DPD.

Przysługiwać Panu będzie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez DPD oraz sposobie ochrony tych danych
znajduje się na stronie: www.dpd.com/pl/pl/o-dpd/ochrona-danych-osobowych/
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się z skontaktować z DPD w następujący
sposób:
•

listownie na adres: Dział Ochrony Danych Osobowych, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

•

przez e-mail:iod@dpd.com.pl

DPD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni pan Tomasz Rozdżestwieński.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyboru możliwości dokonania weryfikacji tożsamości za
pośrednictwem kuriera połączonej z odebraniem Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem
świadczenia usług drogą elektroniczną KupFundusz.pl oraz świadczenia usług w Punktach Obsługi
Użytkownika z dnia 21 września 2021 roku (Oświadczenie) czynność ta wykonywana jest w ramach usługi
dodatkowej polegającej na odebraniu podpisu odbiorcy na Oświadczeniu stanowiącym zawartość
Przesyłki i zwrocie dokumentu KupFunudsz S.A.
W wykonaniu tej usługi dodatkowej DPD podejmuje wszelkie możliwe do podjęcia kroki dla
zabezpieczenia tajemnicy korespondencji lub innego rodzaju tajemnicy związanej z Oświadczeniem
stanowiącym zawartość przesyłki. Zlecając niniejszą Usługę dodatkową Klient bez konieczności
składania odrębnego oświadczenia, upoważnia DPD do dostępu do treści dokumentu dołączonego do
przesyłki, który ma zostać zwrócony do KupFundusz S.A., a także oświadcza, iż taki dostęp nie stanowi
naruszenia tajemnicy korespondencji lub innego rodzaju tajemnicy związanej z dokumentem
stanowiącym zawartość przesyłki oraz zapewnia, iż taki dostęp nie narusza żadnych jego praw, w tym w
szczególności tajemnicy korespondencji.
W odniesieniu do Usługi Dokumenty zwrotne, z chwilą zlecenia tej usługi Klient powierza DPD
przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zawartych na Oświadczeniu w zakresie,
w jakim powierzenie przetwarzania jest niezbędne dla realizacji tej Usługi. Powierzenie przetwarzania
następuje wyłącznie na czas realizacji usługi.
Klient upoważnia DPD do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych podwykonawcom
DPD, którzy biorą udział w świadczeniu Usługi Dokumenty zwrotne („Subprocesorzy”). DPD zapewnia,
że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
W zakresie przetwarzania Danych osobowych, na Subprocesorów zostaną nałożone te same obowiązki
ochrony danych osobowych, jakie obowiązują DPD.
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