
 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności 

serwisu www.promessa.pl 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – 
dalej zwane „RODO”,  

niniejszym informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Prawne Promessa sp. z o.o. (KRS: 0000806168, NIP: 
7123393265, REGON: 384474134) z siedzibą w Lublinie, zwana dalej „Administratorem”, która prowadzi operacje 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wskazuje formy kontaktu z Administratorem: 

 listownie na adres: ul. Wojciecha Żywnego 6/20, 20-854 Lublin 
 poprzez e-mail: biuro@promessa.pl 
 telefonicznie: 729 88 60 90 

Które dane osobowe przetwarzamy? 

Są to dane kontaktowe wysłane w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie internetowej w zakładce kontakt 
(imię nazwisko/nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) oraz przy pomocy formularza Newsletter (imię, adres e-mail). 
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania 
procesu obsługi kontaktu informacyjnego i nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami 
Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Masz prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

 przenoszenia danych,  
 wniesienia sprzeciwu, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO, 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, 

Dodatkowe informacje 

 zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój 
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego 
serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, 

 w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie 
od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.promessa.pl.  
Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się 
zapoznać, 

 


