
Klauzula informacyjna RODO - Crowdway 

Administrator danych osobowych: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych 

jest Crowdway Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 44. 

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności 

od zakresu udzielonej zgody, dla celów przesyłania wiadomości (w tym informacji handlowych) 

związanych z zapowiadaną kampanią lub/i wiadomości w formie Newslettera. Podstawą 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – uzasadniony interes administratora danych 

jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji 

handlowych. W ramach wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. 

telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu Ustawy Prawo 

telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576.ze zm.). 

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane: 

o podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

o Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy 

infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w 

zakresie e-mail marketingu) a także inne podmioty przetwarzające dane na 

zlecenie Crowdway Sp. z o. o. 

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez 

Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji  

handlowych. 

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do: 

o żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym ich kopii), ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych 

osobowych; 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

o wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) 

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do zapisania się na Alert Inwestora/Newsletter. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Crowdway Sp. z o. o. w powyższym 

zakresie nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Crowdway Sp. z o. o. co do zasady nie przekazuje 

danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w 

których Crowdway Sp. z o. o. będzie korzystać z usług dostawców IT, których serwery mogą 

znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych  poza EOG będą 

standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować 

pod poniższe dane kontaktowe: 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Crowdway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(00-024) przy Al. Jerozolimskich 44, adres e-mail: ado@crowdway.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: crowdway@inspektor-danych.info 

RODO* = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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)  

 

 

 

https://www.crowdway.pl/crowdway@inspektor-danych.info

