
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

1 Zgodnie  z  art.  13  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (RODO)
informujemy,  że  Administratorem  danych  osobowych  klientów  i  osób
odwiedzających  serwis  internetowy  „gspabianice.pl”  jest  Gminna  Spółdzielnia
„Samopomoc  Chłopska”  w  Pabianicach  z  siedzibą  przy  ul.  Torowej  25,  95-200
Pabianice, nr KRS 0000071044. 

2 Z Administratorem można się skontaktować pod nr telefonu (042)215-38-51 lub
pod adresem e-mail: rodo@gspabianice.pl.

3 Przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe  jako  naszych  Subskrybentów,  w  celu
przekazywania  subskrybowanego newslettera,  a  podstawą prawną przetwarzania
jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
- RODO). 

4 Zgoda może być w każdej chwili wycofana na Państwa wniosek. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego do
momentu jej wycofania. 

5 Przetwarzanie  danych  trwa  do  czasu  zakończenia  trwania  subskrypcji  lub
zakończenia wydawania Newslettera. 

6 Podanie  przez  Państwa  swoich  danych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  dla
zrealizowania subskrypcji Newslettera.

7 Subskrybujący ma prawo między innymi do: 

a) dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii

b) sprostowania treści swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

f) usunięcia danych,

g) prawo do przenoszenia swoich danych.

8 W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania  decyzji  ani  profilowania.  Oznacza  to,  że  żadne  decyzje  wobec
Państwa,  nie  będą  zapadać  wyłącznie  automatycznie  i  nie  buduje  się  żadnych
Państwa profili. Żadne dane nie są przekazywane do państw trzecich. 

9 Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące
przepisy  prawa,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa) z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie
zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

10 Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z którymi Administrator
współpracuje w celu utrzymania serwisu (obsługa informatyczna).
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