
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

  

Niniejsza Deklaracja w sprawie przetwarzania danych osobowych ("Deklaracja") opisuje, 

w jaki sposób PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA "INDUSTRIALNI TA DISTRIBUTSIYNI 

SYSTEMY"* jako administrator Danych Osobowych i powiązane z nim spółki (zwane dalej 

łącznie "Grupą IDS") przetwarzają Państwa Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) 

oraz prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych. 

  

Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych umożliwia Grupie IDS dostarczanie Państwu 

odpowiednich towarów i usług, zapewnienie właściwego dostępu do strony internetowej 

https://morshinska.pl, komunikowanie się oraz wspieranie klientów i potencjalnych 

klientów, dostarczanie materiałów marketingowych i wysyłanie newsletterów, przy 

ścisłym przestrzeganiu przepisów obowiązującego ustawodawstwa.  

  

Dane osobowe: 

• imię, nazwisko; 

• e-mail; 

• numer telefonu komórkowego; 

• Dziennik aktywności na stronie internetowej, używane adresy IP i inne dane 
techniczne. 

  

Grupa IDS może przetwarzać Dane Osobowe w trakcie dowolnej operacji lub zestawu 

operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych, w 

sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, utrwalanie, 

organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, pobieranie, 

konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub 

udostępnianie w inny sposób**,  wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub 

zniszczenie. 

  

Niniejszym potwierdzam również powiadomienie mnie o moich prawach*** 

przysługujących mi w związku ze wspomnianym przetwarzaniem danych osobowych. 

Okres przechowywania Danych Osobowych jest ściśle ograniczony i będzie prowadzony 

wyłącznie w okresie niezbędnym do celów wymienionych powyżej. 

  

https://morshinska.pl/


Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda udzielona na 

podpisanie niniejszego Oświadczenia, może ona zostać wycofana w dowolnym 

momencie**** wysyłając prośbę na adres e-mail privacy_ids@morshynska.pl. 

  

Niniejszym wyrażam zgodę na przestrzeganie praw i obowiązków wymienionych w 

niniejszej Deklaracji. 

-------------------------------------------- 

*  PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA "INDUSTRIALNI TA DISTRIBUTSIYNI SYSTEMY", spółka 

zarejestrowana zgodnie z prawem Ukrainy, numer rejestracyjny 24364528, adres 

prawny: ul. Bolsunovska 13-15, Kijów, 01014 

** Zakłada ujawnienie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny 

sposób Danych Osobowych osobom prawnym w ramach grupy spółek IDS Group , a także 

stronom trzecim, z którymi IDS Group zawarła umowy w celu realizacji celów 

przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej zgody (w tym zagranicznym 

osobom prawnym); 

***Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania następujących informacji: 

tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz, w stosownych przypadkach, 

przedstawiciela administratora; dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w 

stosownych przypadkach; cele przetwarzania, do których dane osobowe są przeznaczone, 

a także podstawa prawna przetwarzania; uzasadnione interesy realizowane przez 

administratora lub stronę trzecią; odbiorcy lub kategorie  odbiorcy danych osobowych, 

jeśli istnieją;  fakt, że administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa 

trzeciego; okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli nie jest to 

możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; istnienie prawa do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych; prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; istnienie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania (o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO) oraz, przynajmniej 

w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i 

przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Odpowiednie wnioski należy przesyłać na adres: privacy_ids@morshynska.pl 

mailto:privacy_ids@morshynska.pl
mailto:privacy_ids@morshynska.pl


**** Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych 

Osobowych na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można wycofać 

kontaktując się z nami privacy_ids@morshynska.pl. IDS Group zastrzega sobie prawo 

zachowania Danych Osobowych, nawet jeśli zgoda zostanie wycofana, a Dane Osobowe 

będą przetwarzane na innej podstawie prawnej. 
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