
Klauzula informacyjna

⦁ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Colgate-Palmolive (Poland) sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D („Administrator”). Administrator 
nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie pytania i kwestie dotyczące 
przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres pocztowy Administratora.

⦁ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia 
usługi newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). 
Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko 
interesujące Panią/Pana i spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy 
korzystać z profilowania. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest 
najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań.

⦁ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 
realizacji w/w celów.

⦁ Do celów określonych powyżej Administrator może udostępniać Pani/Pana dane 
osobowe innym podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 
zewnętrzni dostawcy usług przetwarzający dane osobowe na zlecenie Administratora 
takie jak księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, podmioty prowadzące obsługę IT, 
podmioty świadczące usługi pocztowo-kurierskie. Odbiorcy danych znajdują się w 
krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W razie przekazywania 
danych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji 
stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych Administrator stosuje odpowiednie 
zabezpieczenia danych osobowych w postaci standardowych klauzul umownych. Ma 
Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń.

⦁ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia 
usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez 
Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu 
jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, 
dokonanego przed jej wycofaniem. 

⦁ W przypadkach i na zasadach opisanych w RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia. 

⦁ W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes 
realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

⦁ Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
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celu ochrony danych w przypadku, gdy sądzi Pani/Pan, że Administrator przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem.
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