
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJI  

„BEZPŁATNE ZAKUPY ZE STYLISTKĄ”  

  

 I.  Administrator danych osobowych  

  

Administratorem podanych danych osobowych jest:   

ECE Projektmanagement Polska Spółka z o.o. w Warszawie Przeskok 2, 00-032 Warszawa, nr 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000022645, NIP 526-17-88-751.  

  

 II.  Jakie dane przetwarzamy  

  

W związku z udziałem w akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, 

adres e-mail oraz numer telefonu.  

  

 III.  Cel przetwarzania danych  

  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówionej usługi „bezpłatnych zakupów ze 

stylistką” na zasadach określonych w regulaminie świadczenia tej usługi.  

  

 IV.  Podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych  

  

Możliwość wykonania umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania danych ww. celu.  (art. 

6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679, tzw. RODO).   

  

Czas przetwarzania: okres 1 miesiąca po zakończeniu świadczenia usługi.  

  

 V.  Kategorie odbiorców danych osobowych  

  

W celu wykonania umowy, Administrator danych osobowych powierzy przetwarzania danych 

stylistce – Karolina Modrzecka ul. Miechowity 1/12 31-475 Kraków NIP: 6492233255, która wykona 

ww. Usługę.  

Dane osobowe są także przetwarzane przez podmiot zapewniający obsługę strony internetowej za 

pośrednictwem której można zamówić ww. usługę.   

  

Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Nie następuje ani profilowanie ani przetwarzanie danych w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji   

  

 VI.  Charakter podania danych osobowych  

  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy.  

Brak podania danych uniemożliwi wykonanie umowy.   

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym.  

  

  



 VII.  Prawa osoby której dane dotyczą  

  

W związku z przetwarzaniem przez Ridero Twoich danych osobowych, przysługuje ci szereg praw, 

których realizacje zobowiązani jesteśmy zapewnić.  

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie nam swojego żądania pisemnie lub na adres 

mailowy: iodo@ece.com   

Masz prawo do:  

1. dostępu do Twoich danych 2. żądania sprostowania Twoich danych 3. żądania 

usunięcia danych 4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych 5. Prawo 

do przenoszenia danych  

  

Nadto, jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane 

Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

  

  


