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Szanowni Państwo,  

dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogów prawnych. Wszystko po to, by 
zagwarantować Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Jako administrator Państwa 

danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy. O wszystkich zmianach, które mogą mieć 
jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco. 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest 
Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą Warszawie  
(02-672 ) przy ul. Domaniewskiej (dalej jako „Administrator”).  

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym wskazanym 

powyżej oraz z Inspektorem Ochrony Danych także  pod adresem e-mail: dpopolska@cofidis.pl  

Cele i podstawy przetwarzania:  

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być następujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2016/78) 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 (dalej jako „RODO”): 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO  – dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych;  

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli przekazane dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, 
której Państwo są stroną lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem Administratora 
wynikającym z przepisów prawa;  

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora.  

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:  

 w celach wskazanych w zgodzie – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, 
co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem;  

 w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub reklamację;  

 w celach związanych z wykonaniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;  

 w celu dochodzenia lub ustalenia wzajemnych roszczeń i obrony przed roszczeniami;  
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 w innych prawnie uzasadnionych celach, które zostaną wskazane precyzyjnie w przypadku kontaktu z 
Administratorem.  

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, realizacji Państwa zapytania lub 
reklamacji, a w dalszym czasie jedynie wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie następowało w 
ramach obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa lub w realizacji prawnie uzasadnionych 
obowiązków Administratora. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie 
z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie. 

Prawa osoby, której dane dotyczą  

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator przysługuje: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)  

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

5. prawo do przenoszenia danych osobowych  

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: 
upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom którym powierzyliśmy 
przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.  

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: 

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 
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Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa 
w rozumieniu art. 22 RODO.  

 

 

 


