
□ Zgadzam się, żeby GRUPA EXPERT Sp. z o.o. Sp. k. przetwarzała podane przeze mnie dane 
osobowe na potrzeby działania formularza kontaktowego Grupa Expert.  Zgodę mogę w każdej chwili 
wycofać wysyłając informację na adres  daneosobowe@grupaexpert.com.pl. Wiem, że gdy wycofam 
zgodę, nie wpłynie to na ocenę tego, czy Grupa Expert mogło przetwarzać moje dane, zanim zgoda 
została wycofana. 
 
Informacje o tym, do czego wykorzystujemy Państwa dane 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem formularza 
kontaktowego jest GRUPA EXPERT Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Sochaczewie, pod adresem 
Czerwonka Parcel 53, 96-500 Sochaczew (dalej Grupa Expert). Dane kontaktowe naszego inspektora 
ochrony danych: daneosobowe@grupaexpert.com.pl. 
 
Państwa dane będą wykorzystywane w celu: 
 

●  Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania w formularzu kontaktowym 
Orange FAB – do czasu zakończenia prowadzenia z Państwem korespondencji (podstawą 
prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda);  

●  Wykazania zgodności z prawem - przez czas, przez który może zostać nałożona na nas kara 
za niewykazanie przez nas zgodności z prawem (podstawą prawną przetwarzania danych 
jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu). 
 
 

Podanie danych w formularzu kontaktowym nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. 
Wymagamy jednak, żeby podali Państwo te dane, jeśli chcą Państwo skorzystać z formularza 
kontaktowego Grupa Expert. 
 
Dodatkowo przetwarzamy również adres IP urządzenia, z którego łączą się Państwo z formularzem 
kontaktowym, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu, na którym umieszczony jest nasz 
formularz kontaktowy. 
 
Jeśli w dalszej korespondencji podadzą nam Państwo dodatkowe dane osobowe, będziemy 
przetwarzać je w celach opisanych wyżej. 
 
Przysługuje Państwu prawo do: 
 

● żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Grupa Expert, 
● sprostowania (poprawiania) danych, 
● usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
● przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez Państwa danych 

przetwarzanych przez Grupa Expert lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu. 
 
Dodatkowo mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu lub w celach marketingu bezpośredniego. Zakres każdego z praw 
oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego 
uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu 
przetwarzania danych. 
 
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


