
 

Klauzula dla subskrybentów newslettera 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której 

dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są 

Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z 

Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

(„RODO”) 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka NATUBAY Sp. z o.o. z siedzibą przy  

ul. Hurtowej 2, 62-510 Konin. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych 

można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: ochronadanych@natubay.pl.  

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług 

własnych poprzez wysyłkę newslettera na wskazany przez Państwa adres e-mail, na podstawie 

wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy usług zajmujących się obsługą wysyłki 

newslettera i prowadzeniem marketingu bezpośredniego w imieniu spółki NATUBAY oraz 

podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony 

internetowej na rzecz spółki NATUBAY. Jeżeli chcecie Państwo poznać listę podmiotów, którym 

udostępniamy lub w odpowiednich sytuacjach powierzamy Państwa dane osobowe prosimy 

o kontakt. 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO: 

Przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

• prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@natubay.pl lub za pomocą linka 

umieszczonego w przesyłanych przez nas wiadomościach. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

mailto:ochronadanych@natubay.pl
mailto:marketing@natubay.pl


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia 

zgody spółka NATUBAY nie będzie wysyłać Państwu informacji marketingowych na wskazany 

przez Państwa adres e-mail.  

 

 


