
Pragnę poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polanglo Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20. (dalej zwana „Polanglo”). Pani/Pana dane osobowe 

są przetwarzane w celach kontaktowych oraz nawiązania relacji o charakterze biznesowym na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w nawiązywaniu relacji 

gospodarczych przez Polanglo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku  

z motywem 47 RODO. 

Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe  o których mowa powyżej są strony internetowe 

Państwa pracodawców lub firm, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline lub innych z 

miejsc powszechnie dostępnych Panorama firm, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i 

Informacja o Działalności Gospodarczej). Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane do 

momentu złożenia sprzeciwu od przetwarzania danych w powyższym celu, jednak nie dłużej niż jest to 

niezbędne do celu w jakim zostały zebrane. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane są ujawnione firmom świadczącym 

usługi serwera pocztowego dla Polanglo. Polanglo posiada z tymi firmami zawarte stosowane umowy 

powierzenia zgodnie z art. 28 RODO.  

Przysługują Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w powyższych celach nie została ona 

wyrażona); 

b) prawo dostępu do danych osobowych; 

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych; 

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych; 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację 

osoby, której dane dotyczą; 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażania zgody); 

h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, 

istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem (w przypadku wyrażania zgody) 

j) prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W razie dalszych pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, sprostowania bądź 

uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: 

iod@polanglo.pl lub w odpowiedzi na ten mail.  

mailto:iod@polanglo.pl

