
Szanowny Kliencie, 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres 

informacji na ten temat. 

 

Klikając przycisk "NIE POKAZUJ WIĘCEJ" wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej. 

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz  

na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie  

z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów  

i innych funkcjonalności, w tym zwłaszcza w toku składania zamówień, a także informacji oraz innych 

parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez 

Notedeco Sp. z o.o. Sp. k. 

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono 

Notedeco Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „NOTEDECO”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Żniwna 9, 61-663 Poznań, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie wpisu dokonanego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000493093 oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi 

prawnej, księgowej i informatycznej. 

Cele przetwarzania danych 

1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne; 

2. świadczenie usług drogą elektroniczną; 

3. wykrywanie botów i nadużyć w usługach; 

4. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne). 

Podstawy prawne przetwarzania danych 

1. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda; 

2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi; 

3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych. 

Odbiorcy danych 

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty uprawnione  

do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą, zostały zawarte 

w Polityce prywatności https://www.notesy.pl/privacy 



 Informacje dodatkowe 

Więcej o zasadach przetwarzania danych w Polityce prywatności https://www.notesy.pl/privacy 

 

Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień Twojego 

oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych 

technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych.  

 


