
Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Fotelik.info  

(dalej jako Serwis)  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum Odszkodowania  S.A z siedzibą we 
Wrocławiu, 53-012, ul. Wyścigowa 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000787860,        
zwany dalej „Administratorem”. 
Pozostałe dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@votum-odszkodowania.pl. 

 

2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u 
Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: 
Inspektor Ochrony Danych Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław. 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej 
zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) 
wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na 
przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie 
zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów 
wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do 
czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. 

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania powoduje brak możliwości 
przedstawienia oferty handlowej administratora. 

 

5. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z ofertą handlową  odbiorcą danych będzie 
do E4S Joanna Kurpiewska ul. Izbickiej 8a, 04-838 Warszawa, NIP: 1132362344, REGON: 147208353 – 
na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na 
wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów 
wywołujących do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na 
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 

 

6. Twoje dane będą udostępnione: 
a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi 
zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; 
b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; 
c. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy; 
d. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają. 

 

mailto:biuro@votum-odszkodowania.pl


7. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji 
o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia 
niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy 
prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), 
(4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do 
czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich 
usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w 
ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania 
innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu 
bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie 
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO). 

 

8. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na 
skrzynkę mailową: wnioskiodo@votum-odszkodowania.pl) i wskazuje prawo, z którego chce 
skorzystać. 

 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. 

 

10. Podane przez Ciebie dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. 
Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez 
pracownika lub współpracownika Administratora 

 

Polityka cookies 

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia 

(komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikom m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych 

funkcji Serwisu.  

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies 

albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości. 

Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o sesji Użytkownika, w celach 

statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników. 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce 

należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.  



Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji 

przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach 

przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie. 

W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Użytkownika będzie 

to miało miejsce, jeśli ustawienia jego przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega 

na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany/a, wykorzystując do 

tego informacje o wyświetlanych treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług 

internetowych, z których Użytkownik korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb. 

Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki 

prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób. 

 


