
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”) uprzejmie 
informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3Click Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-601),  
przy ul. Tomasza Zana 11A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód  
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582144, 
NIP: 521-37-10-426, REGON: 362817048 (dalej: „Administrator” lub „3Clicks”). 

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy podać 
informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 – w przypadku, gdy zostały one uzyskane 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  
  
Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, które dane dotyczą). 
Pani/Pana dane są przetwarzanie w celu świadczenia usługi, tj. umożliwienia dostępu do Serwisu 
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadniony interes administratora polega na oferowaniu 
produktów, które dostarczają informacji (Newsletter)/marketing bezpośredni swoich produktów i usług.  
 
Przetwarzanie danych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, 
ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Co więcej, przetwarzanie danych jest 
niezbędne, aby Administrator mógł dostarczać takie produkty. 
Administrator przetwarza następujące kategorie danych: 

a) imię, 
b) nazwisko, 
c) specjalizacja, 
d) numer prawa wykonywania zawodu (PWZ), 
e) data urodzenia, 
f) numer telefonu, 
g) adres e-mail, 
h) kod miejsca zamieszkania. 

K 
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych podmiotom przetwarzającym, w szczególności firmom współpracującymi i wykonującymi 
zadania na zlecenie i na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionych do uzyskania danych na podstawie 
obowiązującego prawa. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo 
Pani/Pana danych. Z uwagi, na to, że podmioty te mogą się zmieniać Administrator nie jest w stanie przedstawić ich 
kompletnej listy. Jeśli chcą Państwo uzyskać informację na temat takich podmiotów, można zwrócić się z takim 
zapytaniem do Administratora. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej 
Panią/Pana z Administratorem lub umowy zawartej przez podmiot na Pani/Pana rzecz, a po tym czasie przez okres 
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec 
Administratora. 

 
Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędne do wypełniania tego obowiązku.  
Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy 
podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Administratorem na Państwa rzecz, dane będą 
przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. 



Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy 
podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. 
  
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) Sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) Żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
d) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
e) Przenoszenia danych, 
f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może utrudnić lub 
uniemożliwić wykonanie umowy 
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wykonania umowy z Administratorem, podanie 
przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest 
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.  
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym oraz nie stanowi 
warunku zawarcia umowy. 
  
Państwa dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec 
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z systemów 
rejestrujących ruch w naszych aplikacjach. 
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem RODO, zmianie uległ Regulamin Aplikacji. 

 


