
ZGODA MARKETINGOWA 

 

My, czyli EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, kod pocztowy: 31-231, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000431598, nr NIP: 945-19-46-623 jesteśmy Administratorem Twoich danych 
osobowych. 

 

1. Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie poprzez formularz, który właśnie 
dobrowolnie wypełniasz. 

2. Celem przetwarzania Twoich danych jest marketing bezpośredni usług 
świadczonych przez nas oraz informacja handlowa n/t naszych usług. 

3. Maksymalny zakres przetwarzania danych obejmuje: Adres e-mail, Numer 
telefonu, Imię i Nazwisko, Nazwę Firmy, Adres Siedziby Firmy. Zazwyczaj 
przetwarzamy ich znacznie mniej, tyle ile trzeba, aby się z Tobą skutecznie 
skomunikować. 

4. Będziemy się z Tobą komunikować od czasu do czasu, najczęściej za pomocą 
poczty e-mail. Rzadziej za po mocą wiadomości SMS. Telefonicznie, tylko 
wówczas, gdy będziemy mieli coś specjalnego dla Ciebie i uznamy, iż 
powinieneś o tym wiedzieć. 

5. Zamierzamy powierzyć Twoje dane wyłącznie podmiotom, które są 
odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej, kampanie marketingowe, 
operatorom telekomunikacyjnym, serwisantom oprogramowania 
użytkowanego przez nas. 

6. Masz prawo do:  
a. uzyskania dostępu do danych osobowych,  
b. żądania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych tak, aby 

zawsze były dokładne;  
c. żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one dłużej potrzebne 

do osiągnięcia celów, 
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych 

okolicznościach, na przykład: jeżeli zakwestionowałeś dokładność 
danych osobowych, na okres umożliwiający nam weryfikację ich 
dokładności;  

e. sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych z uwagi na 
szczególne względy związane z specjalną sytuacją, która ma charakter 
nadrzędny wobec naszych uzasadnionych podstaw prawnych do ich 
przetwarzania;  

f. złożenia skargi do nas i/lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. W celu realizacji Twoich uprawnień skontaktuj się z nami, wysyłając 

odpowiednie żądanie pocztą e-mail pod adres rodo@euleo.pl lub pocztą 
tradycyjną pod adres naszej siedziby . 

8. Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz 
udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Twoich danych. 



W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać wiadomość nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. W tym terminie 
udzielimy Ci odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy 
przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz 
określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji 
tożsamości. 

9. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu i przekazywaniu do państwa 
trzeciego. 

10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kampanii 
marketingowych, jednak nie dłużej niż 10 lat. Po tym czasie zostaną 
zanonimizowane lub trwale usunięte. 

 
 


