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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.  

  

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.  

  

I. Administrator danych osobowych  

  

My, podmioty z Grupy ECDP, jesteśmy Administratorami Twoich danych osobowych.  

  

II. Cele i podstawy przetwarzania  

  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usługi „Newsletter Grupy ECDP”  

na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].  

  

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy   

  

Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe znajdujące się w adresie e-mail.  

  

IV. Odbiorcy danych  

  

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotom wchodzącym  

w skład Grupy ECDP, współpracownikom oraz podmiotą prowadzącym obsługę Grupy ECDP, np. 

podmioty księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.  

  

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  

  

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

  

VI. Okres przechowywania danych  

  

Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb świadczenia usługi „Newsletter Grupy 

ECDP do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofniesz zgodę  

lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.  

  

VII. Twoje prawa:  

  

Przysługuje Ci:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
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2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

3. prawo do usunięcia danych,  

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

6. prawo do przenoszenia danych,  

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

  

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod 

adresem: https://ecdpgroup.com/. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres 

email:  contact@ecdpgroup.com. 

  

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych [znajduje zastosowanie przy 

zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą]  

  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich wskazania bądź 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, usługa „Newsletter Grupy ECDP” nie będzie mogła być przez 

nas wykonana.  

  

Jeżeli nie podasz możemy odmówić wykonania usługi „Newsletter Grupy ECDP”.  

http://www.ecdpgroup.com/
mailto:contact@ecdpgroup.com
https://ecdpgroup.com/
mailto:contact@ecdpgroup.com

