
  
Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych przekazanych poprzez 
kierowanie korespondencji mailowej do Administratora.  
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ? 
Administratorem Twoich danych jest Email Network Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 
03-963, ul. Genewska 6 (w niniejszej Polityce jako Email Network lub Administrator) 
Kierując  wiadomości mailowe do Administratora, przekazujesz  nam swoje dane osobowe w 
postaci adresu mailowego, oraz opcjonalnie (jeżeli zdecydowałeś/zdecydowałaś się na 
podanie takich danych)  Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne dane które  
zamieszczasz  w treści  swojej wiadomości.  
Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz 
do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie 
się z tym dokumentem. 
 
Jakie dane przetwarzamy? 
Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach korzystania z Usługi formularza kontaktowego 
znajdującego się na stronie emailnetwork.pl oraz pisząc na ujawniony na stronie 
emailnetwork.pl dowolnie wybrany adres mailowy stworzony do kontaktu z nami.  Są to dane 
osobowe w postaci adresu mailowego, oraz opcjonalnie (jeżeli zdecydowałeś/zdecydowałaś 
się na podanie takich danych)  Twoje imię i nazwisko, numer telefonu   oraz inne dane które  
zamieszczasz  w treści  swojej wiadomości.  
 
Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe: 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą można 
się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z 
Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:  
e-mail: iod@leadr.pl  
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Leadr sp. z o.o., ul. Genewska 6, 
03-963 Warszawa 
 
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez 
jaki okres będą przetwarzane? 
Cele przetwarzania danych - obsługa korespondencji mailowej rozumianej  jako udzielenie 
odpowiedzi na pytania skierowane do Administratora. 
Podstawa prawna - Art. 6 ust 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję 
mailową.  
Okres przetwarzania – Wskazane dane będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia 
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego w art. 118 k.c. tj. przez okres 6 lat  
 

http://leadr.pl/
http://leadr.pl/


Czy istnieje wymóg podania danych? 
W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza potrzebny jest adres email, pozostałe 
dane są opcjonalne, aczkolwiek mogą ułatwić udzielenie odpowiedzi.  
 
Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 
Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom  podmiotów   

a) dysponentom skrzynek mailowych poprzez które Administrator prowadzi z Tobą 
korespondencję tj.  

• OVH z siedzibą we Wrocławiu, ul Swobodna 1, 50-088: polityka prywatności 
https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/ 

• Home z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653: regulamin usług 
https://home.pl/regulaminy/ 

• Amazon Web Services Poland/Amazon , z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, 
02-677; polityka prywatności 
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496 

• Google z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA; polityka prywatności 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 
Wskazane powyżej podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawach i w celach 
określonych w ww. politykach prywatności  

b)  dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;  

c) Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania 
na podstawie obowiązującego prawa np. organom państwowym w razie zgłoszenia 
przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego 
się postępowania karnego lub postępowania przed organami ochrony danych 
osobowych).  
 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych 
osobowych: 
·       prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
·       prawo żądania sprostowania danych 
·       prawo do usunięcia danych  
Administrator mimo zgłoszonego przez konkretną osobę żądania może przetwarzać jej dane 
w dalszym ciągu, jeżeli obowiązek dalszego przetwarzania danych wynika z szczególnych 
przepisów prawa albo przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed podnoszonymi roszczeniami.  
·       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, 
·       prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z 
poniższych praw: 
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·       prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi 
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych 
praw: 
·       prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora 
możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 
·       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z 
jej szczególną sytuacją. 
Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie 
będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec 
Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem ochrony danych (dane powyżej). 
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