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1 Wstęp 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszą firmą. 

Na naszej stronie mogą Państwo znaleźć odnośniki do stron WWW innych firm – publikujemy je tylko na zasadzie 
uprzejmości i zawsze dokładnie sprawdzamy ich poprawność. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, 
dokładność ani za opinie wyrażane w tych serwisach.  

Chronimy Państwa dane osobowe podczas ich gromadzenia i przetwarzania oraz podczas Państwa wizyty na 
naszej stronie internetowej. Przestrzegamy przy tym wszystkich przepisów prawnych. Szczegółowe informacje 
znajdują się poniżej. 

1.1 Administrator danych osobowych 

GrECo Polska sp. z o.o.  
Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa  
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS: 0000049997,  
NIP: 586-20-51-653,  
REGON: 192090882,  
kapitał zakładowy 9.721.992 zł.  
strona www: www.greco.services 
e-mail: ochronadanych@greco.services 
 
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pisemny lub za 
pośrednictwem powyższego adresu e-mailowego.  

1.2 Urząd Ochrony Danych Osobowych 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2  
00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00 
fax. 22 531 03 01 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 
Strona www: www.uodo.gov.pl 

2 Przetwarzane dane osobowe 

2.1 Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą? 

Dane osobowe, o których mowa w poniższej Polityce, otrzymujemy od Państwa w ramach relacji biznesowych.  

Jeśli odwiedzają Państwo tylko naszą stronę internetową, przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w 
przypadkach opisanych poniżej w punkcie 5. 

Jeżeli korzystają Państwo (lub Państwa pracodawca) z naszych usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
lub doradztwa ubezpieczeniowego, przetwarzamy następujące dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, dane 
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kontaktowe, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, zawód itd.) oraz dane uwierzytelniające (np. dowód osobisty). 
Do przetwarzanych danych osobowych mogą też należeć dane dotyczące zlecenia (np. dane dotyczące płatności), 
dane wynikające z realizacji naszych zobowiązań (np. dane znajdujące się w polisach), dane reklamowe i 
sprzedażowe, dane zawarte w dokumentacji (np. protokoły szkodowe), dane rejestrowe, informacje wynikające z 
Państwa komunikacji elektronicznej z naszą Grupą, a także dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych i 
regulacyjnych. 

Przetwarzamy również dane otrzymywane od towarzystw ubezpieczeniowych, spółek Grupy GrECo i z innych 
ogólnie dostępnych źródeł (np. rejestr handlowy, księga wieczysta, media). Możemy również otrzymywać dane od 
urzędów (np. sądów) lub przedstawicieli władz publicznych. 

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać specjalne kategorie Państwa danych osobowych (takie 
jak dane dotyczące zdrowia), jak opisano w poniżej w punkcie 3.4. 

Otrzymają Państwo od nas dalsze informacje, w zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane. 

Przetwarzamy tylko te dane od Państwa, które są niezbędne do realizacji określonego celu (więcej szczegółów 
znajduje się poniżej w punkcie 3.) 

2.2 Dane osobowe dzieci 

Zasadniczo nie zawieramy umów z małoletnimi, nie jesteśmy też do tego upoważnieni. Zawierając umowę online 
lub korzystając z serwisu internetowego potwierdzają Państwo, że mają ukończone 16 lat wg. przepisów 
Rzeczpospolitej Polskiej, lub że Państwa przedstawiciele prawni wyrazili zgodę na zawarcie umowy. 

3 Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych 

3.1 Wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

Jesteśmy niezależnym brokerem i doradcą ubezpieczeniowym. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach 
naszych relacji biznesowych z Państwem lub Państwa Pracodawcą jako naszym klientem i/lub dostawcą. 
Obejmuje to dokumenty tworzone, przechowywane i archiwizowane elektronicznie (takie jak korespondencja) w 
celu oferowania lub zawierania umów ubezpieczeniowych lub prowadzenia innych prac przygotowawczych lub w 
celu pomocy w administrowaniu i wypełnianiu naszych praw i obowiązków wynikających z umowy, w 
szczególności w przypadku szkody, a także w celu udzielania porad w sprawach ubezpieczeniowych; obejmuje to 
również zdjęcia i inne dokumenty przesłane przez Państwa. Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych 
można również znaleźć w dokumentacji dotyczącej umowy.  

Jeżeli do obsługi Państwa programu ubezpieczeniowego konieczna jest współpraca kilku spółek z Grupy GrECo , 
np. w przypadku programów międzynarodowych, dane osobowe będą przetwarzane przez poszczególne spółki 
Grupy GrECo . Listę spółek znajdą Państwo na stronie http://www.greco.services/en/greco-jlt-
markets.html#international. 

3.2 Przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 
np.: 
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 Informacje w postępowaniach karnych udzielane prokuraturze i sądom oraz organom podatkowym w związku 
z umyślnymi przestępstwami finansowymi: Kodeks postępowania karnego.  

 Zapobieganie oszustwom, niewłaściwemu korzystaniu z usług lub praniu brudnych pieniędzy 

 Przepisy dotyczące zgłaszania domniemanych przypadków nadużyć. 
 

3.3 Przetwarzanie wynikające z prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora i danej spółki Grupy GrECo , przetwarzanie 
danych na podstawie odpowiedniego wyważenia interesów może wykraczać poza faktyczną realizację umowy.  

Chodzi tu w szczególności o następujące rodzaje przetwarzania danych:  

 Usługi informatyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji 

 Marketing i marketing bezpośredni o zakresie naszych usług 

 Analiza zakresu usług Grupy GrECo w celu ich ciągłej optymalizacji 

 Środki służące do zarządzania spółką oraz dalszego rozwoju usług i produktów 

 Egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym i pozasądowym 

 Przetwarzanie danych do celów badań rynkowych 

 Zgodność z przepisami dotyczącymi zgłaszania domniemanych przypadków nadużyć i ich wdrażanie  

 Komunikacja w Grupie GrECo  dotycząca powyższych interesów Grupy. 
 

Tym samym oprócz spółki GrECo , której bezpośrednio udzielą Państwo pełnomocnictwa, administratorami 
Państwa danych osobowych lub podmiotami (pod)przetwarzającymi mogą być również inne spółki Grupy GrECo  
(np. w zakresie revenue management) oraz GrECo International Holding AG (np. w zakresie usług 
informatycznych). GrECo International Holding AG, jako spółka zarządzająca i kontrolująca, świadczy różne usługi - 
oprócz IT - dla całej Grupy GrECo. 

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tajemnicy danych, a tym samym do zachowania 
poufności wszystkich informacji i faktów dotyczących klientów, które zostały nam powierzone lub udostępnione w 
wyniku relacji biznesowych. 

Wszyscy pracownicy spółek GrECo , którzy mogą mieć kontakt z Państwa danymi, jak również wszystkie podmioty 
(pod)przetwarzające są zobowiązane na piśmie do zachowania poufności i przetwarzania danych wyłączenie na 
polecenie Administratora. Administrator danych, czyli GrECo International Holding AG w Austrii, jako centralny 
dostawca usług informatycznych dla wszystkich spółek Grupy GrECo , zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania 
danych zgodnie z art. 32 RODO.  

3.4 Przetwarzanie danych, na które udzielają Państwo zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) lub Art 

9 ust. 2 lit a) RODO  

Pragniemy podkreślić, że Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody. 
Chodzi tu np. o dane kontaktowe do wysyłania newsletterów i innych informacji na temat ubezpieczeń, ofert 
pośrednictwa ubezpieczeniowego i innych usług oferowanych przez GrECo, lub zdjęć klientów w celu wystawienia 
referencji lub do relacji z wydarzeń GrECo na stronie głównej..  
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Jeśli do przetwarzania danych osobowych w jakimś konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda, będziemy je 
przetwarzać dopiero po jej otrzymaniu. 

W przypadku likwidacji szkód czasami musimy przetwarzać dane szczególnie chronione (np. dane dotyczące 
urazów medycznych) w rozumieniu art. 9 RODO lub dane dotyczące naruszeń prawa (np. zdarzeń drogowych) w 
rozumieniu art. 10 RODO. Takie przetwarzanie danych służy zazwyczaj obronie i/lub dochodzeniu roszczeń 
prawnych, a więc z reguły jest uzasadnione zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f). Jeśli takie przetwarzanie danych nie jest 
dozwolone na podstawie przepisów ustawowych, np. zgodnie z art. 9 ust. 2 lub art. 10 ust. 2 RODO, , muszą 
udzielić nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie i przekazywanie tych danych zakładom ubezpieczeń lub 
innym pośrednikom ubezpieczeniowym. Nawet jeśli otrzymamy takie dane od innych podmiotów (np. zakładów 
ubezpieczeń), muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie ich przez Grupę GrECo, o czym Państwa 
niezwłocznie poinformujemy.  

Wyrażona przez Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3.5 Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Co się stanie, jeśli nie zechcą ich Państwo 

podać? 

Państwa dane osobowe są nam potrzebne w wielu sytuacjach. Na przykład, nie możemy zaoferować Państwu 
ubezpieczenia bez Państwa nazwiska i adresu. Jeśli nie znamy danych dotyczących szkody, nie możemy pomóc 
Państwu w jej zgłoszeniu i likwidacji. Dlatego też musimy zawsze przetwarzać Państwa dane osobowe tam, gdzie 
jest to niezbędne do wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego. Jeżeli nie będą sobie Państwo tego 
życzyć, możemy nie być w stanie zaoferować Państwu określonych produktów lub usług. Podanie danych i 
wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale często niezbędne do realizacji danego celu. 

3.6 Czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w 

rozumieniu Art. 22 ust. 1 i 4 RODO? 

Nie, nie podlegają. Ocena otrzymanych informacji nigdy nie jest zautomatyzowana.  

4 Przekazywanie i przechowywanie danych osobowych 

4.1 Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych? 

Ponieważ ochrona Państwa danych jest dla nas ważna, dane te są przekazywane tylko wtedy, gdy istnieje wymóg 
umowny lub prawny, gdy jest to konieczne dla ochrony naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu (na 
przykład podczas przekazywania danych w ramach Grupy), a także na podstawie Państwa zgody. Odbiorcą 
Państwa danych osobowych mogą być: 

 Towarzystwa ubezpieczeniowe / Towarzystwa reasekuracyjne / współpracujący z nami ko-brokerzy i inne 
podmioty niezbędne do zawarcia konkretnych umów ubezpieczeniowych 

 inne spółki Grupy GrECo oraz podmioty trzecie i ich pracownicy, o ile jest to konieczne do wykonania 
zobowiązań umownych oraz do ochrony prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności do przygotowania 
lub zawarcia umów ubezpieczeniowych (np. GrECo Risk Consulting GmbH), spółki GrECo , których usługi 
informatyczne (np. świadczone przez GrECo International Holding AG w Austrii jako centralnego dostawcy 
usług IT dla wszystkich spółek GrECo) administracyjne lub serwisowe są niezbędne do wypełnienia naszych 
zobowiązań lub świadczenia naszych usług. 
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 Microsoft Ireland Operations Limited jako podmiot przetwarzający (oraz wyznaczeni przez niego 
subprocesorzy) w trakcie korzystania przez nas z usług w chmurze świadczonych przez odbiorcę na terenie UE; 

 Dostawcy usług w zakresie dostarczania infrastruktury IT, bezpieczeństwa IT i/lub usług sieciowych. 

 Organy i instytucje publiczne, o ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. 

 Upoważnione przez nas podmioty, np. kancelarie prawne. Osoby trzecie są na mocy umowy zobowiązane do 
traktowania Państwa danych w sposób poufny i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczenia usług. 

 Przekazywanie danych osobom trzecim może mieć również wtedy miejsce, gdy wyrażą Państwo na to zgodę, 
np. rzeczoznawcom w przypadku szkody. 

4.2 Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do Państw trzecich? 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich nie zapewniających odpowiedniego stopnia ochrony 
danych ma miejsce np. w przypadku międzynarodowych programów ubezpieczeniowych dla 
współodpowiedzialnych spółek GrECo w krajach trzecich (Rosja, Kazachstan, Serbia, Ukraina i Turcja).  

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają 
odpowiedniego stopnia ochrony, następuje po zawarciu standardowych klauzul umownych UE lub innych 
gwarancji odpowiedniej ochrony danych w rozumieniu rozdziału V RODO.  

Spółki GrECo w państwach trzecich są zobowiązane do zachowania poufności ochrony danych i standardów 
bezpieczeństwa w rozumieniu RODO. Nadzór nad tym sprawuje GrECo International Holding AG w Austrii, 
centralny dostawca usług informatycznych Grupy GrECo . GrECo International Holding AG przetwarza dane jako 
centralny dostawca usług informatycznych również dla spółek GrECo  w krajach trzecich. 

W niektórych przypadkach spółki GrECo mogą być współadministratorami z innymi spółkami w państwach 
trzecich (np. w przypadku międzynarodowych rozwiązań ubezpieczeniowych). W takiej sytuacji zawarte zostały 
umowy na współadministrowanie danymi, których zapisy są zgodne z Art. 26 RODO. Przysługujące Państwu prawa 
i inne obowiązki wynikające z RODO (proszę porównać Pkt. 6 „Prawa osób, których dane dotyczą”) mogą Państwo 
wykonywać wobec każdego ze współadministratorów z Grupy GrECo , chyba że podana zostanie konkretna osoba 
kontaktowa (Art. 26 ust. 2 RODO). 

W pozostałych przypadkach nie współpracujemy z kontrahentami z państw trzecich, którzy nie należeliby do 
Grupy GrECo .. O ile zlecone przez nas podmioty przetwarzające korzystają w celu świadczenia swoich usług z 
usług dalszych podwykonawców spoza UE, zapewniamy, że ci podwykonawcy są zobowiązani do przestrzegania 
standardów ochrony danych i bezpieczeństwa zgodnie z RODO i tym samym oferują odpowiednie gwarancje 
ochrony Państwa danych osobowych. 

4.3 Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak długo istnieje relacja biznesowa między Państwem a nami 
lub jak długo obowiązuje umowa ubezpieczeniowa, w której pośredniczymy na Państwa rzecz. Ponadto 
przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji opisanych powyżej 
celów. Okres przechowywania danych po zakończeniu współpracy z Państwem zależy w dużej mierze od 
prawnych zobowiązań dotyczących przechowywania danych, które musimy spełnić, oraz od okresów 
przedawnienia roszczeń, które mogą nadal istnieć między Państwem a nami (np. do czasu upływu terminu 
przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia, co reguluje art. 29 ust. 6–10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.) 
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O ile nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych na podstawie wyżej wymienionych przepisów 
prawnych, możemy je przechowywać tak długo, jak długo nie upłyną terminy przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających z naszego stosunku z Państwem. Roszczenia te mogą dotyczyć realizacji lub unieważnienia 
umów, odszkodowania za szkody lub wypełnienia innych zobowiązań prawnych. Konkretny okres 
przechowywania danych zawsze zależy od indywidualnej sytuacji. Co do zasady roszczenia z umowy ubezpieczenia 
przedawniają się z upływem lat 3 zgodnie z art. 819§1 KC, który stanowi przepis szczególny w odniesieniu do 
uregulowań dotyczących terminów przedawnienia określonych w art. 118 KC. W odniesieniu do roszczeń 
dotyczących Odpowiedzialności Cywilnej, roszczenia Poszkodowanego do Ubezpieczyciela o odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie przedawniają się zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za szkody wyrządzone z czynów 
niedozwolonych lub nienależytego wykonania zobowiązania art. 819§2KC w zw. z art. 442 KC i w pewnych 
okolicznościach termin ten może wynieść nawet 20 lat. 

4.4 Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane podczas przetwarzania danych? 

W celu zabezpieczenia przetwarzania danych stosujemy środki techniczne i organizacyjne. Dotyczy to w 
szczególności ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, które są 
przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w jakikolwiek inny sposób. Centralne świadczenie usług 
informatycznych przez GrECo International Holding AG w Austrii na rzecz wszystkich spółek GrECo  służy tej 
ochronie przetwarzania danych we wszystkich spółkach GrECo . Środki bezpieczeństwa obejmują na przykład 
stosowanie nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego i procedur szyfrowania, fizyczną kontrolę 
dostępu, koncepcje autoryzacji, pseudonimizację i inne środki ostrożności w celu ochrony przed atakami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zapobiegania im. 

5 Usługi Online 

5.1 Cookies (ciasteczka) 

Na naszej stronie internetowej nie stosujemy żadnych plików cookies. 

5.2 Google Analytics do analizy statystyk serwisów WWW 

Aby dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb i przeanalizować, w jaki sposób jest ona wykorzystywana, 
korzystamy z internetowej usługi analitycznej Google Analytics, oferowanej przez firmę Google LLC („Google“), 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa takich plików cookie, które są 
usuwane po jednej minucie i ograniczają liczbę zapytań, które może złożyć dany użytkownik, oraz plików cookie, 
które przechowują użytkownika jako odwiedzającego stronę internetową przez 24 godziny (gid) lub 2 lata (ga). 
Google Analytics przypisuje użytkownikowi unikalny identyfikator (Client ID) w celu jego identyfikacji w 
przyszłości. Ten identyfikator jest używany w plikach cookie Google Analytics. 

Jakie dane są gromadzone przez te snippety? 

 Łączny czas, jaki użytkownik spędza na stronie. 

 Czas spędzony na określonej stronie witryny oraz kolejność, w jakiej użytkownik odwiedza te strony. 

 Kliknięte łącza wewnętrzne (na podstawie adresu URL następnej odwiedzanej strony) 
Ponadto, w przypadku każdego nowego trackera, wykorzystywane są adres IP, user agent string (który dostarcza 
informacji o używanej przeglądarce, systemie operacyjnym i ustawieniach językowych) oraz informacje dotyczące 
pierwszej wizyty na stronie internetowej do określenia następujących punktów: 



  

  Strona 8 

 Dane geograficzne użytkownika 

 Rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego 

 Wielkość ekranu oraz obecność instalacji Flash lub Java 

 Powiązane strony internetowe. 
 
Powyższe informacje są zazwyczaj przesyłane do serwera Google, który może być obsługiwany w USA i tam 
przechowywany. Na tej stronie internetowej aktywowana jest funkcja anonimizacji adresu IP, dzięki czemu 
Państwa adres IP będzie natychmiast pseudonimizowany. Oznacza to, że możliwa jest tylko orientacyjna 
lokalizacja. 

Powoduje to też skrócenie adresu IP przed transmisją danych. W wyjątkowych przypadkach adres IP jest najpierw 
przesyłany, a następnie skracany przez firmę Google. W związku z tymi wyjątkami, w których dane osobowe są 
przekazywane do USA, Google podporządkowało się Tarczy Prywatności UE-USA. 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI). 

Za pomocą uzyskanych danych Google dostarcza operatorowi strony internetowej analizę korzystania z tej strony 
internetowej, jak również dane demograficzne użytkowników. 

Google oświadcza, że adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie 
połączony z innymi danymi Google. Istnieje jednak możliwość, że dane osobowe i profile osobowe użytkowników 
witryny mogą być przetwarzane przez Google w innych celach, na które nie mamy i nie możemy mieć wpływu. 

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Korzystając z naszej strony 
internetowej, zgadzają się Państwo również na używanie przez nas plików cookie. Mogą ustawić Państwo swoją 
przeglądarkę tak, aby wymagała zgody przed rozpoczęciem korzystania z plików cookie lub aby blokowała 
korzystanie z plików cookie. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to działa, można znaleźć w instrukcjach 
dostarczonych przez producenta przeglądarki. Dezaktywacja może ograniczyć funkcjonalność naszej strony 
internetowej. 

Dodatkowo mogą Państwo bezpośrednio zablokować zbieranie i wykorzystywanie danych z Państwa plików 
cookie w Google. W tym celu Google udostępnia własną wtyczkę do przeglądarki: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=au  

Podpisaliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych z Google Ireland Ltd. Dane kontaktowe operatora: 
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

5.3 Portale społecznościowe 

Współpracujemy z różnymi portalami społecznościowymi. Jeżeli z nich Państwo korzystają. Państwa przeglądarka 
automatycznie połączy się z ich siecią, przekazując adres IP użytkownika i inne informacje, takie jak pliki cookie.  

O ile to możliwe, unikamy transferu danych tak długo, aż faktycznie wejdą Państwo w interakcję z jedną z 
platform. Klikając na odpowiednią ikonę (np. logo Facebooka) oświadczają Państwo, że są gotowi do 
komunikowania się z wybraną platformą i że sieć społecznościowa otrzyma informacje, takie jak Państwa adres IP.  

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość interakcji z różnymi portalami społecznościowymi poprzez 
wtyczki. Są to Facebook Ireland Ltd, Linked In Inc. w USA i XING SE Niemcy. 
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Nie mamy żadnego wpływu na zakres i zawartość danych przesyłanych do danego operatora portalu 
społecznościowego po kliknięciu wtyczki. Jeśli chcą Państwo poznać charakter, zakres i cel danych zbieranych od 
operatorów tych serwisów społecznościowych, zalecamy zapoznanie się z regulaminem ochrony danych 
osobowych danego serwisu społecznościowego. 

5.4 Newsletter 

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość prenumeraty newslettera GrECo . Mogą Państwo zrezygnować z 
subskrypcji, klikając w link rezygnacji na końcu każdego biuletynu lub kontaktując się z nami drogą elektroniczną.  

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (udzielenie zgody). 

5.5 Formularz kontaktowy 

Państwa dane osobowe z naszego formularza kontaktowego są nam przekazywane za pośrednictwem naszego 
serwera pocztowego, a następnie przetwarzane i przechowywane w naszej bazie. Dane te nie są gromadzone ani 
przekazywane bez Państwa zgody. Bez tych danych nie będziemy jednak w stanie przetworzyć Państwa zapytania. 

Korzystając z naszego formularza kontaktowego potwierdzają Państwo, że mają ukończone 16 lat wg. przepisów 
Rzeczpospolitej Polskiej, lub że Państwa przedstawiciele prawni wyrazili na to zgodę. 

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (udzielenie zgody). 

6 Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania od Administratora ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli chcą Państwo dochodzić jednego 
lub więcej tych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych, określonym w punkcie 1.1.  

Aby zapobiec temu, że Pani/Pana dane dostaną się w niepowołane ręce lub zostaną usunięte wbrew Państwa 
woli, musimy sprawdzać Pani/Pana tożsamość przy każdym żądaniu. 

Mają Państwo następujące prawa: 

6.1 Prawo do informacji 

Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora informacji na 
temat danych, które jej dotyczą.  

6.2 Prawo do sprostowania i usunięcia 

Zgodnie z art. 16 i 17 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora sprostowania lub 
usunięcia dotyczących jej danych osobowych.  

6.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.  
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6.4 Prawo do przenoszenia danych 

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Jest to prawo do otrzymania 
udostępnionych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu 
maszynowego formacie na warunkach określonych w art. 20 oraz do żądania przekazania tych danych osobom 
trzecim. 

6.5 Prawo do sprzeciwu 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 
osobowych, niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub stronę trzecią. Dotyczy to również profilowania. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się 
przetwarzaniu w przyszłości danych dla celów marketingu bezpośredniego (np. Spotlight lub Newsletter). 

6.6 Prawo do wniesienia skargi 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2  
00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00 
fax. 22 531 03 01 
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 
Strona www: www.uodo.gov.pl  

7 Zautoamatyzowane podejmowanie decyzji 

Przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu i prowadzeniu relacji biznesowych nie korzystamy ze 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w myśl art. 22 RODO. 

8 Dostosowanie Polityki bezpieczeństwa 

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zastrzegamy 
sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki do zmienionych okoliczności. Aktualną wersję niniejszej Polityki 
bezpieczeństwa można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem 
http://www.greco.services/pl/PLG_data_protection_declaration_clients.pdf 
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Wszystkie prawa z tytułu niniejszego opracowania są zastrzeżone. Niniejsze opracowanie wraz ze wszystkimi jego elementami 

 jest objęte ochroną praw autorskich. Zawarte w nim informacje są poufne. Opracowania i jego treści nie wolno  

wykorzystywać, rozpowszechniać,  powielać ani przetwarzać bez wyraźnej zgody Grupy GrECo.  

Niedozwolone jest także udostępnianie opracowania osobom trzecim. 


