
 

 
Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej 

 
1. ADMINISTRATOR DANYCH 

European Commercial (EC) Investment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 37, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS 0000216769, NIP: 5213304695, REGON: 015819168 
jest administratorem danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych. 

  Można kontaktować się z nami: 
1) pod adresem korespondencyjnym: European Commercial (EC) Investment Poland Sp. z o.o., adres: ul. Domaniewska 37, 

02– 672 Warszawa; 
2) pod adresem poczty elektronicznej: b.szewczuk@ecipoland.com.pl 

2. CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Przetwarzamy informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej       

korespondencji, w celu: 
1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z nami oraz podejmowania kontaktu z adresatami; 
2) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami; 
3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej; 
4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

2. Korespondencję przechowujemy przez czas jej przydatności dla naszych kontaktów. Jeżeli zakończymy ewentualną współpracę 
lub po prostu jej nie podejmiemy, dane będą przez nas przechowywane przez kolejne 3 lata, a następnie podejmiemy decyzję 
o zasadności jej usunięcia, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, 
wówczas wiadomości będziemy przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest: 
1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

– wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem; 
2) niezbędność do realizacji umowy z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji 

prowadzonej w celu realizacji umowy; 
3) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli 

nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny 
do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym 
momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem; 

4) dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie 
informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez administratora, odpowiedź udzielona nadawcy będzie 
zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez 
administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia 
odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie 
bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą 
wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie; 

5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z 
ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f 
RODO). 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI 
Możemy ujawniać treść korespondencji w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania, podmiotom lub osobom 
współpracującym z nami m.in. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych 
w umowie zadań i usług na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi 
IT, windykacji, usług doradczych, obsługi administracyjnej. Dane mogą być też ujawniane operatorom pocztowym, kurierom i 
kancelariom prawnym. 

5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją. 

6. PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje 
wywołujące wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie 
na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

8. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 
Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: 
EOG). W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą), w przypadku 
korzystania przez administratora z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza EOG lub które mogą przechowywać 
dane poza EOG, (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych) administrator zastosuje 
wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania 
danych., Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile 
mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać 
kontaktując się z administratorem. 

9. PRZYWOŁYWANY AKT PRAWNY 
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 (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) 
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