
FORMULARZ INFORMACYJNY 

DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z COFIDIS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy 

m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie, niszczenie czy usuwanie. 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział  

w Polsce z siedzibą Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (02-672 Warszawa), dalej: Cofidis 

lub my.  

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest prawnie uzasadniony interes, który 

posiadamy w tym, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania, a następnie – 

w zależności od potrzeb – podjąć dalsze działania zgodnie z Pana/Pani życzeniem. 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Jesteśmy uprawnieniu do przekazywania Pani/Pana danych osobowych następującym grupom 

odbiorców: 

 pracownikom Cofidis, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu udzielenia odpowiedzi 

na Pana/Pani zapytanie oraz podjęcia ewentualnych działań, 

 stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług 

korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas 

działań (np. obsługa informatyczna), 

 innym odbiorcom, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia 

działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem. 

 

 

 



Okres przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia 

odpowiedzi na zadane nam pytania lub podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem, nie 

dłużej jednak niż przez okres 7 dni od wykonania ww. czynności. W przypadku braku 

odpowiedzi na przesłane przez nas wiadomości e-mail dotychczasowa korespondencja będzie 

usuwana po upływie 2 tygodni. 

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące 

uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

 prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z Cofidis drogą listowną, 

telefoniczną albo e-mailową na dane kontaktowe umieszczone na stronie. 


