
Polityka ochrony danych  

1. O nas  
Firma Deublin Company, LLC. i jej podmioty zależne („Deublin”, „my”, „nas”) są odpowiedzialne za 
gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkowników. Dla celów 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, jesteśmy administratorem Państwa danych 
osobowych. Szczegółowe informacje o naszych spółkach zależnych można w każdej chwili znaleźć w 
naszej metryczce (impressum).  

Staranne obchodzenie się z Państwa danymi osobowymi ma dla nas najwyższy priorytet. Podczas 
przetwarzania danych przestrzegamy obowiązujących na całym świecie przepisów dotyczących ochrony 
danych, w tym, w stosownych przypadkach, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) oraz 
odpowiednich przepisów krajowych. Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych („Polityka”) ma na 
celu poinformowanie użytkowników naszych witryn internetowych, jak również naszych klientów, 
dostawców i kandydatów do pracy, o charakterze, zakresie i celu przetwarzania przez nas Państwa 
danych osobowych.   

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich witryn internetowych naszej firmy, do których dostęp można 
uzyskać przez naszą domenę www.deublin.com. W przypadku przejścia na witryny internetowe 
podmiotów trzecich, obowiązują ich własne polityki i procedury ochrony danych, za których treść 
odpowiedzialni są właściwi operatorzy tych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki 
prywatności stosowane na innych witrynach internetowych. Ważne jest, aby zapoznać się z polityką 
prywatności na innych witrynach internetowych, zanim udostępnimy im swoje dane osobowe.  

Jeżeli w odniesieniu do poszczególnych usług obowiązują odrębne lub dodatkowe warunki lub prosimy 
Państwa o wyrażenie zgody, poinformujemy Państwa o tym odrębnie przed skorzystaniem z danej usługi 
(np. w przypadku subskrypcji newslettera).  

Należy pamiętać, że wszelkie komentarze, sugestie lub materiały dostarczone do nas będą uznawane za 
niepoufne i niezastrzeżone (stają się własnością Deublin po ich otrzymaniu), a my będziemy uprawnieni 
do wykorzystania i rozpowszechniania takich komentarzy, sugestii lub materiałów na innych stronach i 
do innych celów, w tym między innymi do opracowywania i wprowadzania na rynek produktów lub 
usług zawierających takie komentarze, sugestie lub materiały lub opartych na nich.   

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?  
Korzystając z naszej witryny internetowej, ubiegając się o pracę w Deublin lub kontaktując się z nami 
jako klient lub dostawca, Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach 
i na następujących podstawach prawnych (w stosownych przypadkach):  

Cele  Podstawa prawna  

Aby się z Państwem skontaktować i odpowiedzieć 
na prośby oraz zapytania 

Mamy uzasadniony interes, aby odpowiadać na 
Państwa prośby i zapytania w celu bieżącej 
działalności biznesowej 



Aby rozwijać i ulepszać nasze produkty, usługi i 
witryny internetowe oraz aby informować o 
nowych produktach i usługach, które mogą być 
dla Państwa interesujące   

Mamy uzasadniony interes, aby właściwie 
zarządzać i kierować naszą relacją z Państwem 
oraz zadbać o to, abyśmy byli tak skuteczni i 
wydajni, jak to tylko możliwe   

Aby pomóc w diagnozowaniu problemów z 
naszymi serwerami i zarządzaniu witryną 
internetową  

Mamy uzasadniony interes, aby właściwie 
zarządzać i kierować naszą relacją z Państwem 
oraz zadbać o to, abyśmy byli tak skuteczni i 
wydajni, jak to tylko możliwe   

Aby pomóc organom ścigania, w celu ściągnięcia 
zaległych długów, aby chronić nasze interesy 
biznesowe i interesy naszych klientów, oraz aby 
ogólnie spełnić wymagania nałożone przez prawo 
w oparciu o nasze dobre przekonanie o tym, co 
jest konieczne do spełnienia wymagań nałożonych 
przez prawo  

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne  

Aby zapobiec oszustwom i w inny sposób, w 
dobrej wierze, chronić użytkowników witryny 
internetowej lub ogół społeczeństwa  

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne   

Jeśli są Państwo osobą ubiegającą się o pracę, w 
celach rekrutacyjnych, w tym w celu 
administrowania Państwa dokumentami 
aplikacyjnymi, oceny Państwa aplikacji i na 
potrzeby procesu zatrudniania  

Mamy uzasadniony interes, aby rozpatrzeć 
aplikację kandydata na określone stanowisko lub 
w przypadku wakatu zgodnie z naszym procesem 
rekrutacji  

Jeśli są Państwo dostawcą lub klientem, aby 
zarządzać naszymi relacjami z Państwem, wysyłać 
informacje o naszej firmie i naszych relacjach z 
Państwem oraz kontaktować się w inny sposób, 
gdy jest to konieczne  

Mamy uzasadniony interes, aby właściwie 
zarządzać i kierować naszą relacją z Państwem, by 
przestrzegać naszych zobowiązań prawnych lub, 
gdy jest to konieczne, do wykonania naszej 
umowy z Państwem 

Jeśli są Państwo klientem, aby zapewnić 
terminowość i niezawodność usług, w tym 
wysyłkę zamówień, komunikację z Państwem i 
zamierzonym odbiorcą Państwa zamówień 
dotyczącą statusu przesyłki, obsługę klienta, 
zarządzanie kontem i rozliczanie, weryfikację 
kredytu, uwierzytelnianie klienta i powiązane 
usługi 

Mamy uzasadniony interes, aby właściwie 
zarządzać i kierować naszą relacją z Państwem, by 
przestrzegać naszych zobowiązań prawnych lub, 
gdy jest to konieczne, do wykonania naszej 
umowy z Państwem 

  
Deublin nie podejmuje decyzji w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 
mogłyby mieć skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą.  
 



W niektórych przypadkach mogą Państwo mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. 
Należy pamiętać, że to prawo może nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach lub we 
wszystkich krajach. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 6.  

3. Jakie dane przetwarzamy i zbieramy od Państwa?  
Zbieramy od Państwa różne kategorie danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak nazwisko. Dane osobowe obejmują na 
przykład informacje takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia (jeśli została wskazana). 
Informacje statystyczne, których nie można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z Państwem – jak np. 
popularność poszczególnych stron naszej oferty lub liczba użytkowników danej witryny – nie kwalifikują 
się jako dane osobowe. Dane są gromadzone bezpośrednio i pośrednio. W obu przypadkach dane będą 
gromadzone jedynie w niezbędnym zakresie; dane będą przetwarzane jedynie w celach określonych w 
punkcie 2 powyżej. To Państwo decydują, czy chcą nam przekazać dane, które optymalizują korzystanie z 
naszych usług, ale nie są konieczne. 

Jeżeli potrzebujemy danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych lub 
ustawowych, a Państwo nie dostarczą danych osobowych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać 
umowy zawartej z Państwem umowy, rozważyć Państwa kandydatury na stanowisko, o które się 
Państwo ubiegają, lub możemy nie być w stanie wypełnić naszych zobowiązań prawnych lub w inny 
sposób nawiązać kontaktu z Państwem. 

Dane zbierane bezpośrednio od użytkowników obejmują (między innymi):  

• Dane osób ubiegających się o pracę, w celu realizacji naszej procedury składania wniosków 
online (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie i historia zatrudnienia).  

• Mogą Państwo również przekazać nam swoje dane osobowe, w tym między innymi imię i 
nazwisko, nazwę firmy, dane kontaktowe, w tym adres(y), numery telefonów oraz adres e-mail, 
gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem witryny internetowej lub współpracują z 
nami jako klient bądź dostawca.  

• Informacje finansowe, takie jak informacje o karcie kredytowej podane przy zakupie produktów 
lub usług na witrynie internetowej.  

Ponadto dane na Państwa temat są zbierane pośrednio podczas korzystania z naszych usług:  

• dane techniczne dotyczące połączenia, np. strona wywołana na naszej witrynie internetowej, 
Państwa adres IP, data i godzina połączenia, zastosowane urządzenie końcowe, dane 
konfiguracyjne przeglądarki.  

• Inne dane automatyczne, które możemy gromadzić i analizować, to: login, hasło, informacje o 
komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki, wersja i ustawienie strefy czasowej, typy i 
wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma, historia zakupów, którą czasami 
łączymy z podobnymi informacjami od innych klientów, pełny strumień kliknięć Uniform 
Resource Locator (URL) do, przez i z witryny internetowej, w tym data i godzina, numer pliku 



cookie, produkty, które Państwo oglądali lub szukali oraz numer telefonu, którego użyli 
Państwo, aby zadzwonić do naszych biur. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi 
programowych, takich jak JavaScript, do pomiaru i zbierania informacji o sesji, w tym czasów 
odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości wizyt na określonych stronach, informacji o 
interakcji ze stroną (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) oraz metod używanych 
do przeglądania strony. Możemy również gromadzić informacje techniczne, które pomogą nam 
zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu zapobiegania oszustwom i w celach 
diagnostycznych. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i technologii 
śledzenia znajduje się w punkcie 7 poniżej. 

Dane zebrane od lub o podmiotach trzecich:  

Możemy również uzupełnić informacje dostarczone przez Państwa o informacje otrzymane od 
podmiotów trzecich.  Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują aktualne 
informacje o dostawie i adresie od naszych przewoźników lub innych podmiotów trzecich, które 
wykorzystujemy w celu poprawienia naszych rejestrów i łatwiejszego dostarczenia kolejnego zakupu lub 
wiadomości.  

W przypadku przekazania nam danych osobowych dotyczących planowanego odbiorcy przesyłki, 
wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu przetworzenia przesyłki oraz, w niektórych przypadkach, 
do komunikacji z planowanym odbiorcą w celu przekazania informacji dotyczących statusu przesyłki. 
Prosimy o udostępnienie kopii niniejszej Polityki wszystkim podmiotom trzecim, których dane osobowe 
nam Państwo przekazują.  

Nieletni  

Ta witryna internetowa jest przeznaczona do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia. Nie będziemy 
świadomie gromadzić, przechowywać ani wykorzystywać danych osobowych od osób poniżej 18 roku 
życia. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, powinien skonsultować się z rodzicami przed użyciem 
lub dostępem do strony internetowej.  

4. Kto ma dostęp do Państwa danych i komu je przekazujemy? 
a) Dostęp 

Dostęp do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych mają wyłącznie nasi pracownicy oraz 
działający na nasze zlecenie usługodawcy, którzy muszą mieć do czynienia z tymi danymi osobowymi w 
związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami lub w celu realizacji jednego albo więcej celów 
opisanych powyżej, np. w związku z wysyłką produktów do Państwa.  

Korzystamy z wsparcia dostawców usług w celu świadczenia usług i przetwarzania Państwa danych (w 
tym hostingu, wysyłania listów lub e-maili, utrzymywania i analizowania baz danych, zabezpieczania 
naszych serwerów internetowych lub śledzenia na witrynach internetowych). Usługodawcy przetwarzają 
dane wyłącznie na nasze zlecenie i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o 
ochronie danych osobowych. Wszyscy wykonawcy zostali starannie wybrani i będą mieli dostęp do 
Państwa danych wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia usług lub w zakresie, w jakim 
wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych.  



Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:  

• organom rządowym lub regulacyjnym (w tym organom podatkowym), sądom i organom, jeżeli 
jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub wymagane przez takie podmioty, lub 
podmiotom powiązanym dla celów dochodzeń wewnętrznych i sprawozdawczości; oraz  

• każdemu podmiotowi trzeciemu, który nabywa lub jest zainteresowany nabyciem całości albo 
części naszych aktywów lub udziałów, bądź która przejmuje naszą działalność w całości lub 
części.  

b) Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw  
O ile dane osobowe są przekazywane z Deublin w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(„EOG”)/Wielkiej Brytanii do innej spółki w ramach grupy Deublin w państwie trzecim (np. do Deublin 
Company, LLC. w Stanach Zjednoczonych), odbywa się to na podstawie Standardowego Traktatu UE z 
2010 r. zgodnie z Art. 46 (2) lit.  
c) RODO w związku z decyzją Komisji UE z dnia 05.02.2010 (2010/87/UE). Przez grupę przedsiębiorstw 
rozumie się przedsiębiorstwa stowarzyszone w rozumieniu art. 4 pkt 19 RODO.  

c) Przekazywanie danych do państw trzecich i podstawa prawna  
Serwery niektórych dostawców usług, z których korzystamy, znajdują się w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach poza EOG, które nie są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych 
(zwane również krajami trzecimi). Firmy w tych krajach podlegają prawu o ochronie danych, które 
zasadniczo nie chroni danych osobowych w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w EOG/Wielkiej 
Brytanii. W przypadku, gdy RODO ma zastosowanie do naszych działań związanych z przetwarzaniem 
danych, jeśli Państwa dane są przetwarzane w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu 
ochrony danych, takiego jak w EOG/Wielkiej Brytanii, stosujemy przepisy umowne lub inne uznane 
instrumenty, aby zapewnić odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych.   

Tam, gdzie zastosowanie mają przepisy RODO i w zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane do 
państw trzecich, odbywa się to na podstawie decyzji Komisji UE o stosowności Tarczy Prywatności UE-
USA zgodnie z  
art. 45 RODO lub Standardowych Klauzul Umownych UE 2010 zgodnie z art. 46 (2) lit. c RODO w 
połączeniu z decyzją Komisji UE z dnia 05.02.2010 (2010/87/UE) lub na podstawie Państwa zgody 
zgodnie z art. 49 (1) lit. a) RODO.  

d) Przekazywanie danych organom ścigania i organom prowadzącym dochodzenia w 
sprawach karnych  

W szczególnych przypadkach przekazujemy dane osobowe organom ścigania i organom prowadzącym 
dochodzenia w sprawach karnych. Odbywa się to na podstawie odpowiednich zobowiązań prawnych.  

5. Okresy przechowywania  
Dane osobowe przechowujemy w ramach przepisów prawnych lub na podstawie Państwa zgody. W celu 
określenia konkretnego okresu przechowywania stosujemy następujące kryteria:  



Dane osobowe przechowujemy do momentu ustania celów, dla których zostały zebrane (np. do 
momentu zakończenia stosunku umownego lub ostatniej czynności, jeżeli nie istnieje dalsze 
zobowiązanie, lub w przypadku odwołania Państwa zgody na określone przetwarzanie danych).  

Ponadto dane będą przechowywane tylko wtedy, gdy  

• istnieją prawne zobowiązania dotyczące przechowywania (np. zgodnie z prawem podatkowym i 
krajowymi przepisami handlowymi);  

• dane są nadal potrzebne do dochodzenia i realizacji roszczeń prawnych lub do obrony przed 
roszczeniami prawnymi, np.  
ze względu na wymagania technologiczne i kryminalistyczne w celu obrony przed atakami na 
nasze serwery internetowe i ich ścigania;  

• usunięcie danych byłoby sprzeczne z uzasadnionym interesem osób, których dane dotyczą; lub  
• w przypadku, gdy RODO ma zastosowanie, a Państwo skorzystali z prawa do usunięcia danych, a 

zastosowanie ma inny wyjątek zgodnie z art. 17 (3) RODO, który pozwala nam kontynuować 
przetwarzanie danych osobowych pomimo Państwa żądania.   

Kandydaci  

W przypadku ubiegania się o stanowisko w Deublin GmbH, dane osobowe kandydata zostaną usunięte w 
ciągu 3 miesięcy od negatywnej decyzji Deublin GmbH o zatrudnieniu lub po odrzuceniu oferty Deublin 
GmbH. Deublin GmbH może przechowywać dane osobowe kandydata przez 2 lata, jeśli wyraził on na to 
zgodę, w celu rozważenia możliwości objęcia przez niego innego stanowiska w Deublin GmbH lub innej 
spółce Grupy. W przypadku zaakceptowania oferty pracy w Deublin GmbH, Państwa dane osobowe 
będą przechowywane przez okres zatrudnienia. W przypadku ubiegania się o stanowisko w innej spółce 
z Grupy Deublin, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do 
osiągnięcia celów przetwarzania zgodnie z wymogami prawa lokalnego i kryteriami określonymi powyżej 
w punkcie 5.  

6. Państwa prawa  
W pewnych okolicznościach, w których zastosowanie ma RODO, mogą Państwu przysługiwać określone 
prawa, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę poniżej. Należy pamiętać, że prawa te mogą 
podlegać pewnym ograniczeniom i restrykcjom. Oczywiście nasz inspektor ochrony danych jest również 
dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące Państwa danych osobowych, które zostały 
przez nas zgromadzone i przetworzone. Kontakt możliwy jest za pomocą danych kontaktowych 
podanych poniżej.  

a) Prawo do dostępu i potwierdzenia  
Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Informacje te obejmują: cele przetwarzania, kategorie odpowiednich danych osobowych, odbiorców lub 
kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców 
w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres 
przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego 
okresu; istnienie prawa do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia danych 
osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 



lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; istnienia prawa do złożenia skargi do organu 
nadzorującego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkich 
dostępnych informacji na temat ich źródła; istnienia zautomatyzowanego procesu podejmowania 
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych 
przypadkach, istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych 
konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.  

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której 
dotyczą dane, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z 
przekazaniem danych.  

W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa 
danych osobowych.  

b) Prawo do sprostowania  

Mają Państwo prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących 
Państwa. Uwzględniając cele przetwarzania, przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.  

c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)  

Można zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile spełnione zostały wymogi prawne. 
Zgodnie z art. 17 RODO, może to mieć miejsce, jeśli zastosowanie ma jedna z poniższych podstaw, o ile 
przetwarzanie nie jest konieczne:  

• Dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetworzone.  

• Wycofają Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania 
danych.  

• Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją 
nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.  

• Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.  
• Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 

prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Deublin.  
• Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.  

Jeżeli spółka Deublin upubliczniła dane osobowe i jest zobowiązana na mocy art. 17 ust. 1 RODO do 
usunięcia danych osobowych, wówczas biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, 
spółka Deublin podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych 
administratorów przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia 



przez tych administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile 
przetwarzanie nie jest wymagane.  

d) Prawo do ograniczenia  
  
Mają Państwo prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych 
sytuacji:  

• Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika, dając nam czas 
umożliwiający sprawdzenie dokładności danych osobowych.  

• Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych 
osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.  

• Dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez 
Państwa w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.  

• Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w 

oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w 

stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.  

 

e) Prawo do przenoszenia danych  

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, dostarczonych przez nas w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają 
Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód, o ile 
przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na 
umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o 
ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, użytkownik ma 

prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora danych do 

drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.  

 

f) Prawo do sprzeciwu  

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie odbywa się na 
podstawie Państwa zgody lub naszego uzasadnionego interesu albo interesu osoby trzeciej. Prawo to ma 
również zastosowanie do profilowania opartego na tych podstawach. W przypadku wniesienia sprzeciwu 
nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać prawnie 
uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i 
wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.    

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w 
każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych dla celów takiego 



marketingu. Ma to zastosowanie do profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim 
marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu 
bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do tych celów.  

Ponadto z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów badań naukowych lub 
historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest 
konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.  

W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE 
mogą Państwo swobodnie korzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, przy użyciu 
specyfikacji technicznych.  

g) Prawo do odwołania  
Jeśli wyrażając zgodę zezwolili nam Państwo na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo 
do jej odwołania ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 (3) RODO. Należy pamiętać, że cofnięcie 
zgody nie ma wpływu na ważność przetwarzania danych opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.  

h) Prawo do odwołania się do organu nadzorującego  
Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego, jeśli państwo sądzą, że przetwarzanie 
przez nas danych osobowych narusza RODO lub inne krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące 
ochrony danych.  

i) Dane kontaktowe  
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo wysłać do nas nieformalną 
wiadomość na poniższe dane kontaktowe. Odwołanie zgody prosimy również kierować na poniższe dane 
kontaktowe, wskazując, które oświadczenie o wyrażeniu zgody chcą Państwo odwołać:  
 

Dane kontaktowe  Inspektor ochrony danych  Przedstawiciel ds. ochrony 
danych   

Deublin Company, LLC.  
e-mail: privacy@deublin.com  
Pocztą: 2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois 60085  

Michael Grein  
Verimax GmbH  
Warndtstrasse 115  
66127 Saarbrücken, Niemcy 
tel: + 49 (89) 8006578-25  
dsb-deublin@verimax.de  

Deublin GmbH  
Florenz-Allee 1  
D-55129 Mainz  
tel: +49 (0) 6131 4998-0  
info@deublin.de  

  
Dla celów RODO, przedstawicielem ds. ochrony danych dla Deublin Company, LLC. jest Deublin GmbH.  
  
Odpowiemy na Państwa prośbę na piśmie lub ustnie na życzenie, tak szybko jak to będzie możliwe, a w 
każdym razie nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa prośby. W wyjątkowych 
przypadkach możemy przedłużyć ten okres o dwa miesiące, informując o przyczynie. Możemy poprosić o 
dowód tożsamości w celu weryfikacji Państwa prośby. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących 
Państwa praw, w tym sposobów ich egzekwowania, prosimy o kontakt z nami, korzystając z powyższych 
danych.   



  

7. Pliki cookie i inne technologie śledzenia  
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Używamy plików cookie do personalizowania treści i 
reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz do analizowania ruchu na witrynie. 
Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom z branży mediów 
społecznościowych, reklamy i analiz, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im Państwo 
przekazali lub które zebrali w wyniku korzystania przez Państwa z ich usług.   

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu 
usprawnienia pracy użytkownika.  

W niektórych obszarach naszej witryny internetowej używamy tzw. plików cookie, np. w celu 
rozpoznania preferencji odwiedzających i odpowiedniego zaprojektowania witryny internetowej. 
Ułatwia to nawigację i zapewnia wysoki stopień przyjazności strony dla użytkownika. Pliki cookie 
pomagają nam również w identyfikacji szczególnie popularnych obszarów naszej witryny internetowej. 
Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta 
odwiedzający. Pozwalają one na przechowywanie informacji przez określony czas oraz na identyfikację 
komputera odwiedzającego. W celu lepszego prowadzenia użytkownika i indywidualnej prezentacji 
usług używamy trwałych plików cookie.  

Używamy również tzw. sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu 
przeglądarki. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o umieszczaniu plików cookie. 
Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest dla Państwa przejrzyste. Odbywa się to w celu weryfikacji 
autoryzacji działań i uwierzytelnienia użytkownika żądającego naszych usług. W stosownych 
przypadkach podstawę prawną stanowi art. 6 (1) lit. c) w połączeniu z art. 32 i art. 6 (1) lit. f) RODO. 
Naszym uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie naszego serwera internetowego, na przykład w 
celu obrony przed atakami oraz zapewnienia działania naszych usług.  

Europejskie przepisy dotyczące prywatności stanowią, że możemy przechowywać pliki cookie na 
Państwa urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej strony. Na wszystkie inne rodzaje 
plików cookie potrzebujemy Państwa zgody. Pliki cookie, które nie są niezbędne z technicznego punktu 
widzenia, stosujemy wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, którą mogą Państwo oczywiście w każdej 
chwili odwołać.  

W przypadku całkowitego wykluczenia stosowania plików cookie, nie jest możliwe korzystanie z 
niektórych funkcji naszej witryny internetowej – w tym z możliwości rezygnacji ze śledzenia opartej na 
plikach cookie. Prosimy zaakceptować stosowanie plików cookie opt-out dla tych usług, dla których chcą 
Państwo zapobiec śledzeniu.  

Należy również pamiętać, że usunięcie wszystkich plików cookie spowoduje również usunięcie plików 
cookie opt-out. Dlatego może być konieczne ich ponowne ustawienie. Pliki cookie są również związane z 
przeglądarką, tzn. muszą być ustawione oddzielnie dla każdej przeglądarki, z której się korzysta oraz na 
każdym urządzeniu, z którego sie korzysta. Niezbędne linki można znaleźć w opisie danej usługi poniżej.  

Ta witryna używa różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi 
osób trzecich, które pojawiają się na naszych stronach. Następujące pliki cookie są wykorzystywane 



przez nas – za Państwa zgodą i bez ustawienia jednego lub więcej plików cookie opt-out – w 
następujących celach:  

Niezbędne (1)   
Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z witryny internetowej poprzez włączanie podstawowych 
funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików 
cookie witryna internetowa nie może działać prawidłowo.  

Nazwa  Dostawca  Cel  Wygaśnięcie  Typ  

ASP.NET_SessionId  Sitecore  

Służy do przechowywania 
szczegółów związanych z 
użytkownikiem, takich jak e-mail 
użytkownika, id koszyka itp.  

Sesja  HTTP Cookie  

  

Statystyka (4)   
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn internetowych zrozumieć, w jaki sposób 
odwiedzający wchodzą w interakcje z witrynami internetowymi, poprzez anonimowe gromadzenie i 
raportowanie informacji.  

Nazwa  Dostawca  Cel  Wygaśnięcie  Typ  

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE  Sitecore  

Używany do 
identyfikacji 
odwiedzającego w bazie 
danych Sitecore i 
przechowywania 
interakcji użytkownika 
podczas jego wizyt.  

10 lat  
HTTP 
Cookie  

_ga  Google  

Rejestruje unikalny 
identyfikator, który jest 
wykorzystywany do 
generowania danych 
statystycznych na temat 
sposobu korzystania z 
witryny przez 
odwiedzającego.  

2 lata  
HTTP 
Cookie  

_gid  
Google Tag 
Manager  

Rejestruje unikalny 
identyfikator, który jest 
wykorzystywany do 
generowania danych 
statystycznych na temat 
sposobu korzystania z 
witryny przez 
odwiedzającego  

1 dzień  
HTTP 
Cookie  



_hjid  Hotjar  

Ten plik cookie jest 
ustawiany, gdy klient po 
raz pierwszy trafia na 
stronę ze skryptem 
Hotjar. Jest on używany 
do przechowywania w 
przeglądarce 
identyfikatora 
użytkownika Hotjar, 
unikalnego dla danej 
witryny. Gwarantuje to, 
że zachowanie podczas 
kolejnych wizyt na tej 
samej stronie będzie 
przypisane do tego 
samego identyfikatora 
użytkownika  

1 rok  
HTTP 
Cookie  

  

Marketing (1)   
Marketingowe pliki cookie są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach 
internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych 
użytkowników, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.  

Nazwa  Dostawca  Cel  Wygaśnięcie  Typ  

_mkto_trk  Marketo  

Munchkin JavaScript firmy 
Marketo umożliwia śledzenie 
wizyt i kliknięć użytkownika 
końcowego na stronach 
docelowych Marketo i 
zewnętrznych stronach 
internetowych.  

2 lata  HTTP Cookie  

  

b) Google Analytics  
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google LLC 
(„Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na 
komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z 
niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej 
witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam 
zapisywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, Google uprzednio 
zredukuje Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących 
stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach 
pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze 
zlecenie Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do 



tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora witryny 
innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez 
Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Jednym ze 
sposobów sprzeciwu wobec analizy internetowej przez Google Analytics jest ustawienie pliku cookie 
opt-out, który nakazuje Google, aby nie przechowywał ani nie wykorzystywał Państwa danych do celów 
analizy internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku tego rozwiązania analiza aktywności 
internetowej nie będzie przeprowadzana tak długo, jak długo przeglądarka przechowuje plik cookie opt-
out. Jeśli chcą Państwo teraz ustawić plik cookie opt-out, należy kliknąć 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=pl#disable.  

Można również odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej 
przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej 
witryny internetowej może być ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić Google 
gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania z witryny internetowej 
przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, 
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod łączem wskazanym poniżej. Aktualne łącze 
to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.   

Odbiorca danych: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

c) Google Tag Manager  

Google Tag Manager to produkt Google, który pozwala nam na zarządzanie znacznikami stron 
internetowych z aplikacji takich jak Google Analytics za pomocą jednego interfejsu. Tag Manager jest 
domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych.  

d) Przyciski mediów społecznościowych  
Na naszej witrynie internetowej używamy wtyczek mediów społecznościowych z LinkedIn, Google, 
YouTube, Instagram, Facebook i Twitter.  

Odwiedzając naszą witrynę internetową, w tym samym czasie w sieci społecznej dostawcy lub wtyczki 
mediów społecznościowych, tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a stronami 
odpowiedniego dostawcy, który może zbierać dane osobowe (adres IP) i inne informacje o Państwu, 
które mogą być skondensowane do osobistych danych (np. konfiguracja systemu przeglądarki, dane 
dotyczące ruchu i użytkowania).  

Ponieważ przekaz ten jest bezpośredni, nie znamy przekazywanych danych ani procedur ich 
przetwarzania.  
Odpowiedzialność za te dane w rozumieniu art. 4 pkt 17 RODO jest wyłącznie dany dostawca.  

Odbiorcy danych:   

LinkedIn: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, USA.   

Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.   

YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną 
firmy Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.   



Instagram: Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 USA.  

Facebook: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba mieszka poza teryto-
rium Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.   

Twitter: Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 USA. 

 e) Pozostałe informacje  

Dalsze szczegóły dotyczące praktyk ochrony prywatności stosowanych przez odbiorców opisanych w 
niniejszym punkcie 7 można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności każdego z odbiorców i/lub 
na stronie https://www.privacyshield.gov/list (w stosownych przypadkach).   

8. Bezpieczeństwo  
Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieprofesjonalnemu lub 
nieupoważnionemu wykorzystaniu lub dostępowi do danych osobowych oraz aby chronić dane osobowe 
przed przypadkową lub bezprawną utratą, zniszczeniem, zmianą bądź uszkodzeniem. Środki te 
zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka przetwarzania i charakteru danych 
osobowych, które mają być chronione. Na przykład, transmisja pomiędzy przeglądarką internetową 
użytkownika a naszymi serwerami jest zawsze szyfrowana.  
  

Jednakże, żadna transmisja przez Internet nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy 
zagwarantować, że procedury te zapobiegną wszelkim nieautoryzowanym dostępom, a w rezultacie, 
dane osobowe przesłane za pośrednictwem lub zawarte na tej witrynie mogą być narażone na 
nieautoryzowane ujawnienie nieznanym osobom trzecim. Nasza odpowiedzialność za takie 
nieuprawnione ujawnienie i wynikające z niego wykorzystanie danych osobowych uzyskanych przez te 
osoby trzecie jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.  

  
9. Przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego  
 

Reklama pocztowa  
W zakresie dozwolonym przez prawo, możemy również wykorzystać Państwa imię i nazwisko oraz znany 
nam adres pocztowy w celu wysłania  
Państwu reklamy naszych własnych ofert. W przypadku zastosowania RODO podstawą prawną jest art. 6 
(1) lit. f) w połączeniu z wyszczególnieniem 47 RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest promowanie 
sprzedaży lub popytu u naszych obecnych klientów. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo 
sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w celach reklamowych. Wystarczy wiadomość w formie 
tekstowej na wyżej wymienione dane kontaktowe. Wówczas usuniemy Państwa dane z naszej listy 
mailingowej. Dane stanowiące dowód sprzeciwu będą przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 
17 (3) lit. e) RODO. W tym czasie jednak Państwa dane osobowe zostaną zablokowane do dalszego 
przetwarzania.  

Reklama telefoniczna  



W zakresie dozwolonym przez prawo możemy również wykorzystać Państwa imię i nazwisko, 
przynależność do firmy oraz podany numer telefonu do informowania klientów biznesowych o naszych 
ofertach, zakładając Państwa przypuszczalne zainteresowanie. Jeśli zastosowanie ma RODO, podstawą 
prawną jest art. 6 (1) lit. f) w połączeniu z wyszczególnieniem 47 RODO, lub odpowiednie obowiązujące 
przepisy krajowe. Naszym uzasadnionym interesem jest promowanie sprzedaży lub popytu u naszych 
obecnych klientów biznesowych. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu 
Państwa danych w celach reklamowych. Wystarczy wiadomość w formie tekstowej na wyżej 
wymienione dane kontaktowe. Wówczas usuniemy Państwa dane z naszej listy mailingowej. Dane 
stanowiące dowód sprzeciwu będą przechowywane przez kolejne 6 lat zgodnie z art. 17 (3) lit. e) RODO. 
W tym czasie jednak Państwa dane osobowe zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania.  

Marketing e-mailowy  
Użytkownicy mają możliwość zapisania się do naszego firmowego newslettera. Biuletyn informacyjny 
przedsiębiorstwa może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą tylko wtedy, gdy (1) osoba, 
której dane dotyczą posiada aktualny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą zarejestruje się do 
wysyłki newslettera. W przypadku, gdy będziemy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na taką 
komunikację, uczynimy to zgodnie z prawem krajowym.   

Podczas rejestracji do newslettera zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego 
przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą, w 
momencie rejestracji, jak również data i godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do 
zrozumienia (ewentualnego) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie i 
służy tym samym zapewnieniu ochrony prawnej administratora.  

W przypadku osób przebywających w Unii Europejskiej działania marketingowe podejmujemy wyłącznie 
za wyraźną zgodą użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W 
przypadku mieszkańców Stanów Zjednoczonych prowadzimy działania marketingowe wyłącznie zgodnie 
z ustawą CAN-SPAM, ustawą o ochronie konsumentów korzystających z usług telefonicznych oraz innymi 
obowiązującymi przepisami. Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji do newslettera będą 
wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera 
mogą być informowani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne dla działania usługi newslettera lub 
danej rejestracji, jak np. w przypadku modyfikacji oferty newslettera lub w przypadku zmiany warunków 
technicznych. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili zakończona przez osobę, której 
dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła w 
celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody, w każdym 
newsletterze znajduje się odpowiedni link. W każdej chwili można również zrezygnować z otrzymywania 
newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub w inny sposób poinformować o 
tym administratora.  

10. Zmiany w niniejszej Polityce 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy 
jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie wykorzystywania lub udostępniania Państwa danych 
osobowych, powiadomimy Państwa o tym poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie 



internetowej, zanim te zmiany wejdą w życie. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą 
Polityką, aby zrozumieć nasze aktualne praktyki w zakresie ochrony prywatności.   

11. Kontakt 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, praktyk ochrony prywatności na 
stronie internetowej lub kontaktów z tą stroną, można się z nami skontaktować pod adresem:  

Deublin Company, LLC.  
Obsługa klienta  
2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois  
60085 +1-(847) 689-8600  
cs@deublin.com  
 


