
 

Polityka prywatności 
Serwis Mój DD 

 
 
1. Kto jest kim w polityce prywatności? 
 

My, czyli „Dom Development” S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa. 
 
Ty, czyli nasz Klient - osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy. 

 
2. Jaki jest cel polityki prywatności? 
 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.  
 
W polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z 
korzystaniem przez Ciebie z serwisu Mój DD. Znajdziesz tu także informacje o tym, jakie prawa Ci 
przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także o tym w jaki sposób 
możesz z tych praw skorzystać. 
 

3. Czym jest RODO? 
 
Przetwarzając Twoje dane osobowe, przestrzegamy przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych, w tym RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 roku 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). 

 
4. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe? 

 
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli: 

„Dom Development” S.A. 
Pl. Piłsudskiego 3 
00-078 Warszawa 

 
5. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych? 
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu 
skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. 

 
Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 
a) wyślij e-mail pod adres: iodo@domd.pl w temacie wskazując „Dane osobowe Dom Development 

S.A.” lub 
b) wyślij list pod adres: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z 

dopiskiem „IODO”. 
 
6. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy? W jakim celu i na jakiej podstawie? 
 

W ramach serwisu Mój DD przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imiennie i nazwiska, 
adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. 
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

mailto:iodo@domd.pl


 

 
a) w celu obsługi i prowadzenia konta użytkownika w serwisie Mój DD. Podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy dotyczącej korzystania przez Ciebie z 
serwisu Mój DD oraz podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 

b) w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. W tym przypadku 
podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); 
 

c) w celu obsługi Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie 
uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 
 

d) w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi 
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes 
polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 
7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas 
celów, dla których je przetwarzamy. Przechowujemy zatem Twoje dane osobowe: 

a) w celu obsługi i prowadzenia Twojego konta użytkownika w serwisie Mój DD - do momentu 
rozwiązania umowy o korzystanie przez Ciebie z tego serwisu. Możemy przedłużyć ten okres o 
okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli 
przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a 
także w celu obrony przed takimi roszczeniami; 
 

b) w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa - przez okres 
wynikający z takich przepisów; 
 

c) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie - przez czas niezbędny do udzielenia 
odpowiedzi, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub 
naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub 
dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami; 
 

d) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - przez okres 
przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z 
przepisów prawa. 

 
8. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe, czyli kto będzie odbiorcą Twoich danych? 

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. pracownikom i 
współpracownikom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, innym podmiotom 
świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do prowadzenia Twojego konta użytkownika w 
serwisie Mój DD.  

9. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego)? 

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 



 

10. Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jak 
możesz skorzystać ze swoich praw? 

Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną 
sytuacją.  

Oprócz tego przysługują Tobie następujące prawa: 

a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo 
uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii; 
 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, 
jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 
c) prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.: 

 Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane lub 
przetwarzane; 

 zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na 
Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne 
wobec Twojego sprzeciwu; 

 przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem; 

 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.: 

 kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych - w takim 
przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić 
prawidłowość Twoich danych; 

 przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się 
usunięciu tych danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

 nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one 
potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu 
na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia 
przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne 
wobec podstaw Twojego sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych. 
 
W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie 
umowy masz prawo otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś, w 
ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. Masz także prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przez nas 
przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. 
 

Aby skorzystać z przysługujących Tobie praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych, którego dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 5 powyżej. 

Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



 

11. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie 
przez Ciebie z serwisu Mój DD. Jeżeli nie podasz tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą 
takiej umowy, a w konsekwencji nie będziesz mogła/mógł korzystać z serwisu Mój DD. 

12. Co z automatycznym podejmowaniem decyzji? 

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki 
prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. 

 

 

 

 

 
 


