
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Humana Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-
736) przy ul. Plac Konesera 6 lokal B3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-
merem 0000463443, NIP: 5272694019, REGON: 146687877, o kapitale zakładowym w wysokości 1.900.000,00 
zł (dalej: Administrator).

Jakie zasady stosujemy przy przetwarzaniu Twoich danych?

Administrator zapewnia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, rzetelnie 
i w sposób przejrzysty. Zakres zbieranych danych jest adekwatny oraz ograniczony do tego, co niezbędne. 
W razie potrzeby, Twoje dane są na bieżąco uaktualniane. Dokładamy także najwyższej staranności, aby prze-
twarzanie danych było w pełni bezpieczne, wdrażając odpowiednie środki i zabezpieczenia techniczne, organi-
zacyjne, chroniąc je przez nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Czy podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań marketingowych w postaci przesyłania new-
slettera (informacji handlowych) o naszych produktach i usługach, na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub 
numer telefonu. Jak również w celu wysłania zamówionego pakietu

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zamówienia i korzystania z na-
szego newslettera.

Jakie dane przetwarzamy?

W związku z zamówieniem Newslettera, w zależności od udostępnionego nam przez Ciebie zakresu danych, 
możemy przetwarzać następujące dane osobowe: Twój adres e-mail lub numer telefonu, zawód, specjalizacja, 
adres korespondencyjny oraz imię i nazwisko.

W jakim celu oraz na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy:- w celu wysyłania newslettera na wskazany numer telefonu lub adres e-mail – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz na podstawie udzielonej 
zgody w zakresie z niej wynikającym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie ustawy o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną;
- w celu wykonania usługi; kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi newslettera; — 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
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- w celu rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych ze świadczonymi usługami — na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze);
- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie lub obrona 
przed roszczeniami, realizacja żądań osoby, której dane dotyczą oraz prowadzenie komunikacji z osobą, której 
dane dotyczą w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
(prawnie uzasadniony interes administratora);
- w celu stworzenia baz danych; 
- w celu kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora), w przypadku, gdy osoba jest już klientem administratora;
-  w celu wysłania zamówionego pakietu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes 
administratora), 
- w celu analizy Twoich osobistych preferencji i zainteresowań i dostosowywania kierowanych do Ciebie treści 
reklamowych i informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes ad-
ministratora).
 
Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane 
od momentu zapisania się do newslettera do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych (wycofa-
nia zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz 
przez okres niezbędny do realizacji Twoich żądań związanych z realizacja usługi newsletter oraz realizacją żą-
dań dotyczących przetwarzania danych osobowych, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 
będą wymagać tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 
W Przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą prze-
twarzane przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji usługi, rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych ze świadczonymi usługami. 
Po upływie okresu przetwarzania dane są trwale usuwane.

Kto może być odbiorcą Twoich danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi partnerzy biznesowi i inne podmioty wspierające nas 
w organizacji pracy, marketingu, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie 
narzędzi i systemów informatycznych, a także nasi pracownicy/współpracownicy, organy i inne instytucje praw-
ne, uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
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Czy Twoje dane będą przekazywane poza EOG?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji między-
narodowych.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Udostępnione przez Ciebie informacje/dane w ramach zapisu na newsletter mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (profilowanie) w celu analizy Twoich osobistych preferencji oraz zainteresowań, w tym co do 
określonych produktów lub usług oraz w celu dopasowywania dla Ciebie spersonalizowanych treści reklamo-
wych i informacji handlowych. Takie działanie nie wiąże się jednak ze zautomatyzowaniem podejmowaniem 
decyzji, nie będzie też wywoływać wobec Ciebie konkretnych skutków prawnych czy w podobny sposób istotnie 
wpływać na sytuację.

Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prze-
noszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa, na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) przysługuje również  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane kontaktowe do Administratora:

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, zrealizowania przysługujących 
praw osoby, której dane dotyczą lub złożenia skargi można skontaktować się z administratorem wysyłając list 
na adres korespondencyjny:
Humana Poland sp. z o.o.  
ul. Plac Konesera 6 lokal B3 
03-736 Warszawa
lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@humanapoland.pl

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (Jakub Baraniewski), z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych wysyłając wiado-
mość na adres: iodo@baraniewski.pl


