
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

Korzystanie z naszej strony jest anonimowe, zmienia się to jedynie w przypadku, gdy dobrowolnie 
przekażą nam Państwo swoje dane. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony 
prywatności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są 
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i 
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i 
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to 
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 
Na podstawie Rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1422) i na podstawie art. 173 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. 
zm.) Contact Solutions Sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności. 
 

II. Dane osobowe 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Contact Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w 
Grudziądzu, ul. Chełmińska 121, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762462335, REGON: 362068894; 
Centrala: tel. +48 883 444 388, kontakt e-mail: biuro@contactsolutions.pl; 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Cichoń, z którym można 
kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: 
iodo@sgpgroup.eu;. 
 

3. Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego musi wypełnić odpowiednie 
pozycje podając swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych 
osobowych w formularzach jest dobrowolne. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik 
wprowadzi do formularzy kontaktowych lub poda w korespondencji są przetwarzane w 
sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa. 
 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji z klientami, 
kandydatami do pracy w Contact Solutions oraz innymi stronami zainteresowanymi – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym innym, niż te upoważnione 

przepisami prawa. 
 

6. Osobie korespondującej z Contact Solutions przysługuje prawo: 
 
o dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych, 
o żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
o sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora, 
o wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, 
zachowują ważność, 
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o wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli 
Użytkownik stwierdzi że jego dane są przetwarzane z naruszeniem Rozporządzenia. 

7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do 
prowadzenia oraz utrzymania korespondencji. 

 
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 
 

 
III. Pliki cookies 
Strona www.contactsolutions.pl nie zapisuje tzw. plików cookies na Państwa komputerach. Stronę 
można przeglądać anonimowo, chyba że zdecydują się Państwo przesłać nam swoje dane. Podczas 
samego tylko przeglądania witryny i informacji na niej zawartych nie są zbierane przez nas 
automatycznie. Żadne informacje nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Państwa personaliów, o ile 
nie zostaną one wpisane do formularza kontaktowego. 


