
INFORMACJA RODO DLA OSÓB SUBSKRYBUJĄCYCH NEWSLETTER 

 

Kto jest administratorem danych osobowych ? 

Administratorem danych osobowych osób subskrybujących newsletter jest Danuta Awolusi, zwana 

dalej Autorem 

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować? 

Inspektorem ochrony informacji jest Danuta Awolusi, adres korespondencyjny jak dla administratora, 

adres e-mail danuta.awolusi@gmail.com. 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ? 

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe jest przesyłanie newslettera wydawanego przez 

autora. 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób subskrybujących newsletter 

(art.6 ust.1 a RODO) – udzielana poprzez stronę www autora; 

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe? 

Autor nie będzie przekazywać danych osób subskrybujących newsletter żadnym podmiotom. 

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe osób subskrybujących newsletter są przetwarzane przez okres 15 lat od dnia ich 

pozyskania. 

 

Jakie są prawa osób subskrybujących newsletter w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Każda osoba subskrybująca newsletter ma prawo dostępu do: 

1) dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych, 
2) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,  
3) usunięcia danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. 

Autor przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do 
wskazanego podmiotu. 

6)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez 

zleceniobiorcę. 
 

Dostęp do danych możliwy jest poprzez adres e-mail danuta.awolusi@gmail.com, za pomocą którego 

można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz 

sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia 

zleceniobiorca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych 

oraz celu ich przetwarzania. 



Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych. 

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG? 

Autor nie będzie przekazywał danych osobowych osób subskrybujących newsletter poza obszar EOG. 

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym 

profilowanie? 

Autor nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie 

dokonuje profilowania. 

 


