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Tożsamość 

administratora 

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

Dane kontaktowe 

administratora 

Siedziba administratora znajduje się w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 (31-

870 Kraków). Kontakt z administratorem możliwy jest również za pośrednictwem adresu e-

mail: kontakt@nazwa.pl. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nazwa.pl. 

Cel oraz podstawa 

prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia propozycji współpracy z 

nazwa.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja 

zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyrazisz poprzez podanie danych osobowych w 

formularzu i kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie”. Propozycja współpracy zostanie 

przedstawiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na dane wskazane w 

formularzu (e-mail oraz telefon). 

 

W razie nawiązania współpracy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu 

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a także wykonania obowiązków prawnych 

związanych z realizacją umowy – przepisy podatkowe oraz księgowe (art. 6 ust. 1 lit c 

RODO). Jeżeli założysz konto w Panelu Klienta nazwa.pl,  dodatkowe informacje o 

zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zostaną Ci przedstawione w 

momencie zakładania konta w Panelu Klienta. 

Kategorie odbiorców 

danych osobowych 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie NCC Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków), która świadczy dla nas usługi z 

zakresu call center.  

 

Twoje dane osobowe zostaną zamieszczone w narzędziu do obsługi systemu call center, 

dostarczanym przez Thullium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (os. Złotej Jesieni 7, 

31-827 Kraków) oraz w narzędziu do obsługi systemu Help Desk dostarczanym przez Quality 

Unit s.r.o. (Tomanova 80/C SK-83107). 

 

Podmioty te przetwarzają dane osobowe na nasze polecenie i w zakresie przez nas 

wskazanym (są to podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).  

Okres przetwarzania 

danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody. 

 

Jeżeli nawiążemy współpracę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezależnie od 

Twojej zgody, przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego i ustawy o 

rachunkowości (co do zasady przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, 

którego dotyczy dokumentacja księgowa). 

Uprawnienia w związku 

z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługuje Ci prawo do żądania od nazwa.pl: 

a) dostępu do danych osobowych; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) usunięcia danych osobowych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

f) przenoszenia danych osobowych. 

 

Przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Źródło obowiązku 

podania danych 

osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania Twoich danych 

osobowych nie będziemy mogli przedstawić Ci propozycji współpracy. 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji 

Twoje dane osobowe nie będą służyć do celu zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, jak również do celu profilowania. 

Prawo do wniesienia 

skargi 

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

 


