
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Niniejszym dotyczące znajdziesz informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

Szczegóły tego poniżej. 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Grupa Cogito sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa, nr KRS 0000245014) 

Nasze dane kontaktowe to: 

Adres: Grupa Cogito sp. z o.o., ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa, Polska 

Tel: 22 610 11 64 

adres e-mail:  prenumerata@cogito.com.pl 

2. Cele i podstawy przetwarzania 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umowy - na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

3. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy to: 

Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do 

korespondencji), numer telefonu, adres e-mail, NIP 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiot któremu powierzymy 

Twoje dane osobowe na podstawie umowy powierzania danych osobowych: biuro księgowe, 

kancelarie prawne, kooperanci, firmy kurierskie i pocztowe. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6. Okres przechowywania danych 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat. 

7. Twoje prawa 

Przysługuje Ci: 

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii 



2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych 

3. Prawo do usunięcia danych 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz 

zażądać, abyśmy je usunęli. 

4. Ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do 

ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem 

mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, 

żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na 

czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

5. Prawo przenoszenia danych: 

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, 

które nam dostarczyłeś na podstawie  Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych 

danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej 

sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 

nadzorczego 

 


