
English version of privacy policy is available below Polish version on this page. 

 

I. Treść polityki prywatności 

1. Polityka prywatności Administratora stanowi informację o przetwarzaniu danych 

osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego 

www.kiszoneczki.eu, www.ukiszone.pl (dalej: "Serwis"). W niniejszej polityce 

prywatności 

Administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, jakie osoby, których dane 

dotyczą, powinny otrzymać w związku z RODO. 

(2) Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych 

uzyskanych przez Witrynę. 

 

II. Administrator danych 

1 Administratorem danych użytkowników jest: Michał Piętak CreatywniPRO 

2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym: ul. 

Sucharskiego 33, 30-898 Kraków, oraz pod adresem e-mail: kontakt@mishka.world.pl 

 

III. Cele, zakres, podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych 

1. W celu świadczenia usług Serwisu, Usługodawca przetwarza: 

a. w celu zapewnienia prawidłowego działania usług informacje dotyczące urządzenia 

Użytkownika: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych 

podobnych technologiach, dane sesji, dane przeglądarki, dane urządzenia, dane 

dotyczące aktywności w Serwisie, w tym na poszczególnych podstronach; 

b. informacje geolokalizacyjne, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na geolokalizację 

przez usługodawcę. Informacje geolokalizacyjne są wykorzystywane w celu 

zapewnienia bardziej spersonalizowanych ofert produktów i usług. 2. 

(2) Informacje te nie zawierają tożsamości użytkownika, ale w połączeniu z innymi 

informacjami mogą stanowić dane osobowe i dlatego są w pełni chronione przez 

administratora na podstawie RODO. 

(3) Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail są 

również przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień 

składanych przez klientów sklepu oraz komunikacji z klientem w celu realizacji tych 

zamówień i komunikacji z klientem w sprawach związanych. Administrator danych 

zapewnia odpowiednią ochronę tych danych w zakresie wymaganym przez prawo, 

m.in. poprzez przechowywanie i administrowanie nimi w odpowiedni sposób z 

zachowaniem należytej staranności o ich ochronę. 

(4) Dane mogą być przetwarzane przez maksymalny okres dozwolony przez prawo, 

jednak nie krócej niż jest to konieczne do świadczenia usług. Dane mogą być 

poprawiane, aktualizowane i usuwane na żądanie Klientów z systemów sklepu oraz 

systemów Administratora, przy czym żądanie zaprzestania przetwarzania danych 

przez Klienta zgłoszone w trakcie świadczenia usługi lub realizacji zamówienia może 

uniemożliwić jego realizację w sposób oczekiwany przez Klienta. 

 

http://www.ukiszone.pl/


IV. Reklamacje 

(1) W celu rozpatrywania reklamacji Usługodawca przetwarza dane osobowe 

Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, 

treść reklamacji, informacje uzyskane w toku reklamacji, w tym okoliczności zdarzenia 

będącego podstawą reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może 

przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje 

o korzystaniu przez użytkownika z serwisu, pliki cookies lub inne podobne 

technologie, informacje o urządzeniach. 

(2) Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu świadczenia usługi, 

tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i są przetwarzane przez czas 

niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od 

zakończenia postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych na wypadek 

konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie 

z informacjami zawartymi poniżej. 

 

V. Dochodzenie, roszczenia. 

(1) W przypadku dochodzenia dotyczącego ewentualnego naruszenia prawa, zasad 

współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania mającego na celu 

dochodzenie roszczeń przez Administratora lub innych użytkowników lub 

podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, 

Administrator może przetwarzać dane osobowe niektórych użytkowników do czasu 

zakończenia toczącego się postępowania i upływu terminu przedawnienia roszczeń 

Administratora wobec użytkownika, który zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 

zazwyczaj 3 lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

(2) Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych 

użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi 

lub podmiotowi lub organowi publicznemu upoważnionemu na podstawie przepisów 

prawa. 

(3) Dane będą następnie przetwarzane, w tym udostępniane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO, tj. w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

dotyczących obowiązku realizacji reklamacji , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń 

wobec użytkownika. 

Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie miał wówczas pierwszeństwo 

przed prawami i wolnościami Użytkownika serwisu. 

 

VI. Statystyki korzystania z serwisu 

(1) W celu poprawy jakości świadczonych przez siebie usług Administrator przetwarza 

informacje statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, w tym informacje o sesji, 

numerze IP, ilości czasu spędzonego na poszczególnych stronach i podstronach, 

korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów, informacje o urządzeniu i 



przeglądarce internetowej. Administrator wykorzystuje pliki cookies lub inne podobne 

technologie i narzędzia statystyczne. 2. 

(2) Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z 

Serwisu, poprawie jakości i funkcjonalności świadczonych usług, a ich przetwarzanie 

nie narusza praw i wolności użytkowników. Wynika to z faktu, że informacje o 

użytkownikach nie są wykorzystywane do żadnych dodatkowych celów, a ze względu 

na specyfikę usługi serwisu internetowego, dostosowanie sposobu wyświetlania treści 

Serwisu, ułatwienie korzystania z Serwisu oraz poprawa jakości świadczenia usług w 

Serwisie jest nie tylko standardem rynkowym, ale również oczekiwaniem 

użytkowników wobec dostawców serwisów internetowych. 

(3) Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień 

swojej przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności cookies lub innych 

podobnych technologii. 

(4) Dane przetwarzane są w ramach bieżącej działalności Administratora, jednak nie 

dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może 

nadal przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek 

informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. 

(5) Okres dostępności danych statystycznych może być dłuższy niż 60 dni, ale leży to 

w gestii Administratora. 

 

VII. Działania marketingowe i PR Administratora 

(1) Administrator może zamieszczać na Stronie informacje marketingowe o swoich 

produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest przez 

Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z uzasadnionym interesem 

Administratora polegającym na publikowaniu treści związanych ze świadczonymi 

usługami oraz treści promocyjnych kampanii, w które zaangażowany jest 

Administrator. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników. 

(2) Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące 

produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest 

przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z uzasadnionym 

interesem Administratora polegającym na marketingu produktów lub usług jego 

kontrahentów. 

(3) Użytkownik rejestrując się na stronie sklepu jako klient i zapisując się na listę 

mailingową (newsletter), wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o produktach, 

nowościach i akcjach promocyjnych organizowanych w ramach działalności 

Administratora. 

(4) Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w celach marketingowych. 

 

VIII. Odbiorcy danych użytkowników 

(1) Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom 

przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 



osobowych w celu świadczenia usług na rzecz Administratora, np. hosting i 

utrzymanie Strony, usługi informatyczne, usługi marketingowe i PR, usługi prawne i 

konsultingowe. 

(2) Dane nie są udostępniane ani przetwarzane w państwach trzecich. 

 

IX. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą. 

(1) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

1) dostępu - do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego 

dane osobowe. Jeżeli dane osoby są przetwarzane, ma ona prawo dostępu do nich i 

uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych 

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 

ujawnione, okresie przechowywania danych lub kryteriach ich przechowywania. 

2) zasadach przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie osoby, 

której dane dotyczą, do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania (art. 15 RODO); 

3) do uzyskania kopii danych - do uzyskania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie 

administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów 

administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO) 

4) do sprostowania - do żądania sprostowania danych osobowych, które go dotyczą, 

które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO) 

5) do usunięcia - do żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli 

Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane te nie są 

już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO) 

6) do ograniczenia przetwarzania - do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na 

okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one niezbędne osobie, której 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

7) prawo do przenoszenia danych - do otrzymania w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do masowego odczytu danych 

osobowych, które jej dotyczą, a które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania 

przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane te są przetwarzane na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub zawartej z nią umowy oraz jeżeli 

dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO) 



8) do wniesienia sprzeciwu - wobec przetwarzania jej danych osobowych dla prawnie 

usprawiedliwionych celów Administratora z przyczyn związanych z jej szczególną 

sytuacją, w tym profilowania. W takim przypadku Administrator ocenia istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli na podstawie tej oceny okaże się, 

że interesy osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesów 

Administratora, Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania 

danych w tych celach (art. 21 RODO); 

9) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, przy czym 

przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody będzie nadal 

zgodne z prawem. Wycofanie zgody spowoduje, że Administrator przestanie 

przetwarzać dane osobowe w celu, w jakim zgoda została udzielona. 

(2) W celu skorzystania z wyżej wymienionych chodników osoba, której dane dotyczą, 

powinna skontaktować się z Administratorem za pomocą podanych danych 

kontaktowych i poinformować Administratora, z którego prawa i w jakim zakresie 

osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać. 

 

X. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można się skontaktować w następujący 

sposób: 

1) drogą pocztową: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

2) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej pod 

adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

3) telefonicznie: (22) 531 03 00. 

 

XI. Zmiany w Polityce Prywatności 

(1) Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana i aktualizowana zgodnie z 

bieżącymi potrzebami Administratora. 

2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 24.02.2021 r. 

 

XII. Akty prawne, o których mowa w Polityce Prywatności 

a) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1; z późn. zm: DZ. U. UE. L. z 2018r. Nr 127, str. 2.); 

b) Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025; ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1104); 

c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1219, z późn. zm.); 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


 

d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

1907 ze zm. 

 

ENGLISH VERSION (translation) 

I. Content of privacy policy 

The Administrator's privacy policy constitutes information on the processing of 

personal data and other information concerning the users of the www.kiszoneczki.eu, 

www.ukiszone.pl, www.inbrine.eu website (hereinafter referred to as the "Service"). In 

this Privacy Policy 

The Controller has at the same time included all information that data subjects should 

receive in connection with the RODO. 

(2) The privacy policy contains information on the processing of data obtained by the 

Website. 

 

II. Data controller 

1 The controller of the users' data is: Michał Piętak CreatywniPRO 

2 The Administrator can be contacted at the mailing address: 33 Sucharskiego St., 30-

898 Krakow, Poland and at the e-mail address: kontakt@mishka.world 

 

III. Purposes, scope, legal basis and duration of data processing 

1. in order to provide the services of the Site, the Service Provider processes the 

following data 

a. in order to ensure proper operation of services, information concerning the User's 

device: IP address of the computer, information contained in cookies or other similar 

technologies, session data, browser data, device data, data concerning activity on the 

Website, including on individual subpages; 

b. geolocation information, if the user has consented to geolocation by the service 

provider. Geolocation information is used to provide more personalized offers of 

products and services. 2. 

(2) This information does not contain the user's identity, but in combination with 

other information may constitute personal data and is therefore fully protected by 

the controller under the RODO. 

(3) Personal data such as name, surname, address, telephone number, email address 

are also processed and used exclusively for the purpose of fulfilling orders placed by 

customers of the store and communicating with the customer for the purpose of 

fulfilling these orders and communicating with the customer on related matters. The 

controller shall ensure adequate protection of these data to the extent required by 

law, among other things by storing and administering them in an appropriate manner 

with due care for their protection. 

(4) The data may be processed for the maximum period permitted by law, but no less 

than is necessary for the provision of the services. Data can be corrected, updated 



and deleted at the request of the Customers from the store's systems and the 

Administrator's systems, however, a request to cease data processing by the 

Customer submitted during the provision of services or order execution can prevent 

its execution in the manner expected by the Customer. 

 

IV. Complaints 

(1) For the purpose of handling complaints, the Service Provider processes the 

personal data of the Users submitting the complaints, in particular the e-mail address, 

name and surname, the content of the complaint, information obtained in the course 

of the complaint, including the circumstances of the event giving rise to the 

complaint. In the course of processing a complaint, the service provider may process 

a range of other information, including the user's name, information about the user's 

use of the service, cookies or other similar technologies, device information. 

(2) The data are processed in accordance with Article 6(1)(b) of the RODO for the 

purpose of providing the service, i.e. the contract for the provision of electronic 

services, and are processed for the time necessary to process the complaint and for 

no longer than 3 months after the end of the complaint procedure for archiving 

purposes in case of the need to defend against possible claims against the service 

provider as set out below. 

 

V. Investigation, claims. 

(1) In the case of an investigation concerning a possible violation of the law, rules of 

social coexistence or morality, proceedings to assert claims by the Administrator or 

other users or entities, defense against claims by users or other entities, the 

Administrator may process personal data of certain users until the end of the pending 

proceedings and the expiration of the limitation period for claims of the 

Administrator against the user, which according to the Civil Code is usually 3 years, 

unless a specific provision provides otherwise. 

(2) If the personal data will be processed for the purpose of asserting claims of other 

users, the data may be made available for this purpose to another user or to an entity 

or public authority authorized by law. 

(3) The data will be further processed, including shared, in accordance with Article 

6(1)(c) of the RODO, i.e. for the purpose of fulfilling an obligation arising from the law 

regarding the obligation to pursue complaints , in accordance with the Act on 

Provision of Electronic Services or in accordance with Article 6(1)(f) of the RODO, i.e. 

for the purpose of pursuing the Administrator's legitimate interest in asserting claims 

against the user. 

 

The Administrator's legally justified interest will then take precedence over the rights 

and freedoms of the service user. 

 

VI. Service usage statistics 



(1) In order to improve the quality of its services, the Administrator processes 

statistical information on the use of the Website, including information about the 

session, IP number, the amount of time spent on individual pages and subpages, the 

use of individual functionalities of the services, information about the device and the 

Internet browser. The Administrator uses cookies or other similar technologies and 

statistical tools. 2. 

(2) The data are processed on the basis of Article 6 (1) (f) of the RODO, i.e. in the 

Administrator's legitimate interest consisting in facilitating the use of the Service, 

improving the quality and functionality of the services provided, and their processing 

does not violate the rights and freedoms of users. This is due to the fact that user 

information is not used for any additional purposes, and due to the specificity of the 

website service, adjusting the way the content of the Website is displayed, facilitating 

the use of the Website and improving the quality of service provision on the Website 

is not only a market standard, but also an expectation of users towards website 

providers. 

(3) The user can withdraw his/her consent at any time by changing the settings of 

his/her Internet browser regarding the admissibility of cookies or other similar 

technologies. 

(4) The data are processed within the scope of the Administrator's current business 

activities, but for no longer than 60 days after receipt of the information. After this 

time, the Administrator may continue to process general statistical data, which will be 

devoid of any information relating to individual users. 

(5) The period of availability of statistical data may be longer than 60 days, but this is 

at the discretion of the Administrator. 

 

VII. Marketing and PR activities of the Administrator 

(1) The Administrator may place marketing information about its products or services 

on the Site. Displaying this content is done by the Administrator in accordance with 

Article 6(1)(f) of the RODO, in line with the Administrator's legitimate interest in 

publishing content related to the services provided and promotional content for 

campaigns in which the Administrator is involved. At the same time, this activity does 

not violate the rights and freedoms of users. 

(2) The Administrator may also post marketing information regarding the products or 

services of its contractors. Displaying this content is done by the Administrator in 

accordance with Article 6(1)(f) of the RODO, in line with the Administrator's legitimate 

interest in marketing the products or services of its contractors. 

(3) By registering on the store's website as a customer and subscribing to the mailing 

list (newsletter), the user agrees to receive information on products, news and 

promotional actions organized within the Administrator's activity. 

(4) The user has the right to object to the processing of his/her personal data for 

marketing purposes. 

VIII. Recipients of users' data 



(1) The Administrator shall disclose users' personal data only to processors on the 

basis of concluded agreements on entrustment of personal data processing in order 

to provide services to the Administrator, e.g. hosting and maintenance of the Site, IT 

services, marketing and PR services, legal and consulting services. 

(2) Data shall not be shared with or processed in third countries. 

 

IX. Rights of personal data subjects. 

(1) Every data subject has the right to: 

(1) access - to obtain confirmation from the Controller as to whether his or her 

personal data are being processed. If the person's data are processed, he/she has the 

right to access them and obtain the following information: about the purposes of the 

processing, the categories of personal data, the recipients or categories of recipients 

to whom the data have been or will be disclosed, the duration of data storage or the 

criteria for data storage. 

2) about the principles of data storage or the criteria for their establishment, about 

the data subject's right to request rectification, erasure or restriction of the 

processing of personal data, and to object to such processing (Article 15 RODO); 

3) to obtain a copy of the data - to obtain a copy of the data undergoing processing, 

the first copy being free of charge, for subsequent copies the controller may impose 

a fee of a reasonable amount resulting from the administrative costs (Article 15(3) 

RODO) 

4) to rectification - to request the rectification of personal data concerning him/her 

that are inaccurate or the completion of incomplete data (Article 16 RODO) 

5) to erasure - to require erasure of one's personal data if the Administrator no 

longer has a legal basis for processing them or if the data are no longer necessary for 

the purposes of processing (Article 17 of the DPA) 

6) to restriction of processing - to request restriction of the processing of one's 

personal data (Article 18 RODO) when: 

(a) the data subject challenges the accuracy of the personal data - for a period 

allowing the controller to verify the accuracy of the data; 

(b) the processing is unlawful and the data subject objects to the erasure of the data 

by requesting that the processing be restricted; 

(c) the controller no longer needs the data, but they are necessary for the data 

subject to establish, exercise or defend a legal claim 

(d) the data subject has objected to the processing - until such time as it is 

ascertained whether the legitimate grounds on the part of the Controller override the 

grounds of the data subject's objection; 

7) right to data portability - to receive in a structured, commonly used format suitable 

for mass reading the personal data which concern him/her and which he/she has 

supplied to the Controller, and to request the transfer of such data to another 

controller, if the data are processed on the basis of the data subject's consent or a 

contract concluded with him/her and if the data are processed by automated means 

(Article 20 of the DPA) 



8) to object - to the processing of his/her personal data for the legitimate purposes 

of the Controller on grounds related to his/her particular situation, including profiling. 

In such case, the Controller shall assess the existence of valid legitimate grounds for 

the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, 

or grounds for the establishment, exercise or defence of claims. If, on the basis of that 

assessment, the interests of the data subject prove to be overridden by the interests 

of the Controller, the Controller shall be obliged to cease processing the data for 

those purposes (Article 21 of the DPA); 

9) to withdraw consent at any time and without giving reasons, whereby the 

processing of personal data carried out before the withdrawal of consent will 

continue to be lawful. Withdrawal of consent will cause the Administrator to stop 

processing personal data for the purpose for which the consent was given. 

(2) In order to exercise the aforementioned sidewalks, the data subject shall contact 

the Controller using the contact details provided and inform the Controller of which 

rights and to what extent the data subject wishes to exercise them. 

X. President of the Office for Personal Data Protection 

The data subject shall have the right to lodge a complaint to the supervisory 

authority, which in Poland is the President of the Office for Personal Data Protection 

with its seat in Warsaw, 2 Stawki Street, which may be contacted as follows: 

 

1) by post: ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw; 

 

2) via electronic mailbox available at: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

 

3) by phone: (22) 531 03 00. 

 

XI. Changes in Privacy Policy 

 

(1) This Privacy Policy may be changed and updated according to the current needs 

of the Administrator. 

 

(2) This Privacy Policy is effective as of 24.02.2021. 

 

XII. Legal acts referred to in the Privacy Policy 

a) RODO - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection Regulation) - (OJ. EU. L. of 2016. No. 119, p. 1; as 

amended: DZ. U. EU. L. of 2018. No. 127, p. 2.); 

 

(b) the Polish Civil Code (i.e. OJ 2018, item 1025; as amended: OJ 2018, item 1104); 

 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


(c) the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (i.e. Journal of Laws 

2017, item 1219, as amended); 
 


