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Polityka prywatności - w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe
Kiedy kontaktujesz się z nami bądź korzystasz z Usług poprzez Admyt, przetwarzamy Twoje Dane
Osobowe.
Szanujemy prywatność i staramy się stosować najlepsze praktyki w obszarze przetwarzania Twoich
Danych Osobowych - szczególnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, znanym także jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane
Osobowe, jakie są Twoje prawa w tym względzie i jak możesz się z nami w razie potrzeby
skontaktować.
Polityka Prywatności powstała w celach wyłącznie informacyjnych, co oznacza, że nie jest ona
źródłem zobowiązań prawnych zarówno dla Ciebie, jak i dla Usługodawcy (nie stanowi umowy). Co za
tym idzie, zastrzegamy sobie prawo do poprawiania Polityki Prywatności od czasu do czasu. Aktualna
wersja Polityki Prywatności będzie dostępna pod następującym adresem: https://www.admyt.pl/
privacy-policy.
Spis treści
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I.

Słowniczek – podstawowe pojęcia.
Dane Osobowe - wszystkie odnoszące się do Ciebie informacje, które przetwarzamy. Na
przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.
Przetwarzanie - wszelkie czynności wykonywane w związku z Twoimi Danymi Osobowymi. Na
przykład: gromadzenie, przechowywanie, aktualizacja, wysyłanie do Ciebie wiadomości,
usuwanie danych.
Administrator Danych - Goldlack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000695514, NIP: 7010717080, REGON: 368313171, z
kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, adres e-mail: kontakt@admyt.pl.
Procesor – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora Danych
Wszystkie słowa/terminy użyte w Polityce Prywatności z wielkiej litery, niezdefiniowane
powyżej, powinny być rozumiane w znaczeniu przypisanym im Regulaminem (dostępnym pod
następującym adresem: https://www.admyt.pl/privacy-policy), chyba, że z kontekstu, w którym
zostały użyte, jasno wynika inne znaczenie.

II.

Kontakt z nami: jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel i podstawa prawna ich
przetwarzania?
Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe uzyskane podczas Twojego kontaktu z nami, lub w
wyniku Twojego logowania lub używania Admyt.
Kiedy kontaktujesz się z nami, np. przy użyciu czatu, e-maila, mediów społecznościowych
itp., możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, które Cię identyfikują (np. adres e-mail, numer
IP itd.), metadane dotyczące kontaktu (np. data kontaktu, czas trwania naszej rozmowy), a
także treść naszej komunikacji (np. historia rozmów na czacie, treść e-maili). Twoje Dane
Osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, polepszenia naszej
komunikacji, podniesienia jakości obsługi klienta, jak również w celach marketingowych i do
zawarcia odpowiedniej Umowy o Świadczenie Usług.
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W takich przypadkach podstawa prawna przetwarzania zależna jest od kontekstu komunikacji.
Jeśli kontaktujesz się z nami jedynie w celu zdobycia ogólnych informacji, np. dotyczących
Usług, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, opierając się o nasz uzasadniony interes
(wynikający ze wspomnianych wyżej celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednakże w przypadku,
gdy Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, właściwą podstawą
prawną dla przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Kiedy odwiedzasz stronę Admyt (poprzez przeglądarkę lub Aplikację), możemy używać
plików cookie i innych pokrewnych rozwiązań technologicznych (szczegółowe informacje w pkt
V Polityki Prywatności), co pozwala na utrzymanie prawidłowego działania Admyt, jak również
na analizowanie informacji na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług (Twojej
aktywności). Przetwarzamy te dane, by podnieść jakość naszych Usług, usprawnić
funkcjonowanie Admyt, a także, by dostosować treści dostępne poprzez Admyt do Twoich
zainteresowań (profilowanie). Możemy korzystać z niektórych plików cookie w celu marketingu
naszych usług, zarówno w obrębie Admyt, jak i w obrębie stron internetowych naszych
partnerów biznesowych.
Co do zasady, podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych zgromadzonych
poprzez pliki cookie i pokrewne rozwiązania technologiczne jest Twoja zgoda (art.6 ust. 1 lit. a
RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie z nich jest niezbędne dla poprawnego działania
Admyt (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną), kiedy to bazujemy na
przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004
roku, Dz. U. 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz odpowiednio naszym uzasadnionym interesem
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Możemy także przesyłać Ci informacje handlowe o nas i naszych usługach poprzez email, ale
wyłącznie po Twojej uprzedniej zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych
Osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - nasze cele
marketingowe.
Przypominamy, że w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych
jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Natomiast kiedy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes,
masz prawo do sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania. Szczegółowy opis swoich
praw znajdziesz w pkt VIII poniżej.
III.

Ty jako nasz Klient: jakie Dane Osobowe gromadzimy, jaki jest cel i podstawa prawna ich
przetwarzania?
Kiedy korzystasz z naszych Usług, poza Danymi Osobowymi, które możemy przetwarzać
zgodnie z pkt II powyżej, przetwarzamy również informacje związane ze świadczeniem naszych
Usług, takie jak informacje o sposobie korzystania z naszych Usług oraz wykonywaniu Umowy
o Świadczenie Usług, a także Twoją ew. komunikację z nami.
Celem, jak również podstawą prawną przetwarzania jest prawidłowe wykonywanie Umowy o
Świadczenie Usług, którą zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - np. ułatwianie korzystania z
usług Centrów, świadczenie innych Usług, udzielanie wsparcia lub porad.
Zakres Danych Osobowych, które możemy przetwarzać, poza RODO wynika także w
szczególności z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.
U. 2018, nr 650, z późn. zm). W celu korzystania w Usług będziemy wymagać dostarczenia
niektórych Danych Osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, danych o pojeździe,
danych rozliczeniowych. Na etapie rejestracji zostały oznaczone Dane Osobowe, które są
konieczne do stworzenia Konta. Udzielanie wszystkich informacji jest dobrowolne, jednak
niektóre dane (oznaczone odpowiednio na etapie rejestracji) są konieczne do zawarcia Umowy
o Świadczenie Usług i dostarczania przez nas Usług.
Dane Osobowe, które nie są wymagane, mogą pomóc nam w zakresie polepszenia naszych
Usług. Możemy również korzystać z nich w celach statystycznych.
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Część Twoich Danych Osobowych możemy przetwarzać także w celu rozwiązywania reklamacji
oraz obrony przeciwko roszczeniom, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych,
wynikających z odpowiednich przepisów prawa, np. zobowiązań podatkowych oraz księgowych
- podstawą prawną przetwarzania jest, odpowiednio, nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) lub też konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Niezależnie, możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wykrywania
jakichkolwiek zagrożeń dotyczących prywatności, oszustw i innego działania w złej wierze, oraz
zapobiegania im. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jeśli interesuje Cię uczestnictwo w konkursach bądź ankietach organizowanych przez
Usługodawcę, podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych dostarczonych
bezpośrednio w celu uczestnictwa w wymienionych powyżej działaniach, jest wykonywanie
umowy, którą zawarliśmy w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
IV.

Nasza współpraca z Centrami
Z uwagi na fakt, że usługi parkingowe są świadczone przez podmioty współpracujące z
Usługodawcą, odpowiednie zapisy dotyczące przetwarzania przez nie Danych Osobowych
zostały określone w regulacjach dot. świadczenia usług przez te podmioty.
Co jest istotne z naszej perspektywy to fakt, że kiedy wjeżdżasz do Centrum bez
wcześniejszego założenia Konta, Twoje Dane Osobowe dotyczące szczegółów pojazdu mogą
być gromadzone przez Centrum działające jako administrator danych. Z uwagi na fakt, że
dostarczamy zasobów technicznych/technologicznych w celu ułatwienia korzystania z usług
parkingowych, my również możemy przetwarzać tego rodzaju Dane Osobowe w celu
sprawdzenia czy system Admyt rozpoznaje określony pojazd, jednak działając przy tym jako
Procesor w imieniu Centrum, na warunkach określonych w umowie zawartej z Centrum. W
każdym z tych przypadków usuwamy wspomniane wyżej dane w ciągu 24 godzin po ich
zgromadzeniu.
Pamiętaj, że masz prawo do utworzenia Konta również po wjeździe do Centrum. W takim
przypadku zaczniemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe jako Administrator Danych.

V.

Czym są pliki "cookie" i inne podobne rozwiązania technologiczne? W jaki sposób i w
jakim celu z nich korzystamy?
Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które zapisują się na Twoim urządzeniu w czasie, gdy
odwiedzasz Admyt i np. przechowują informacje o Twoim korzystaniu z Admyt. Używamy plików
cookie i innych rozwiązań technologicznych, aby rozpoznawać Cię jako powracającego
użytkownika, by podnieść jakość naszych Usług oraz by zbierać dane statystyczne.
Przetwarzamy je także, by analizować popularność i efektywność naszych Usług.
Kiedy odwiedzasz Admyt, pliki cookie pozwalają nam na rozpoznanie Twojego urządzenia oraz
zbierają dane takie, jak nazwa domeny Twojego dostarczyciela usług internetowych, rodzaj
wyszukiwarki, rodzaj systemu operacyjnego, adres IP, strony przez Ciebie odwiedzane, jak
również dane operacyjne i informacje o lokalizacji urządzenia. Informacje zgromadzone w
plikach cookie nie zawsze stanowią Dane Osobowe w rozumieniu RODO. Jednak jeżeli
uprzednio udostępniłeś nam swoje Dane Osobowe, pliki cookie mogą zostać bezpośrednio
połączone z Tobą, np. poprzez powiązanie numerów identyfikacyjnych w plikach cookie z
innymi informacjami z Konta.
Na ogół przeglądarki bądź inne programy zainstalowane na Twoim urządzeniu pozwalają
domyślnie na użycie plików cookie na tego typu urządzeniu, a co za tym idzie - na gromadzenie
wspomnianych wyżej informacji. Twoja przeglądarka może pozwalać Ci na zmianę ustawień
plików cookie, włączając w to ich blokowanie oraz usuwanie (proces zależny jest od rodzaju
przeglądarki). Pamiętaj przy tym, że tego rodzaju blokowanie bądź usuwanie może
uniemożliwić Ci użytkowanie większości naszych Usług lub też może znacząco spowolnić
działanie Admyt. Co za tym idzie, nie zalecamy wprowadzania jakichkolwiek zmian w
ustawieniach.
Korzystamy z następujących typów plików cookie:
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a.

b.

c.

d.

VI.

technicznych - konieczne dla poprawnego działania Admyt i funkcjonalności dostępnych
poprzez Admyt; te pliki cookie nie są używane do śledzenia odwiedzających Admyt;
analitycznych/wydajnościowych - używane do analizy Twojego zachowania w ramach
Admyt, dla celów statystycznych i analitycznych, jednak nie zawierają one informacji
pozwalających na Twoją identyfikację; pomagają nam w osiąganiu naszych
uzasadnionych celów dot. poprawy sposobu, w jaki funkcjonuje nasza strona;
przykładowo, poprzez zapewnienie użytkownikom możliwości znalezienia w łatwy
sposób tego, czego poszukują;
funkcjonalnych - te pliki używane są do rozpoznawania Cię, kiedy powracasz na stronę.
To pozwala nam, uwzględniając Twoje wybory i preferencje, personalizować dla Ciebie
nasze treści, witać Cię po imieniu oraz zapamiętywać Twoje preferencje (na przykład
Twój wybór języka bądź regionu);
śledzących - używane do analizowania Twojego zachowania; dostarczają informacje
pozwalające na Twoją identyfikację, w tym w celach marketingowych w ramach stron
internetowych podmiotów trzecich; będziemy korzystać z tych informacji, uwzględniając
twoje wybory i preferencje, by uczynić naszą stronę i reklamy na niej wyświetlane
bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań. Możemy także udostępnić te informacje
podmiotom zewnętrznym w tym celu.

Jak długo przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?
Jeśli Twoje Dane Osobowe zostały zgromadzone jedynie w związku z naszą aktualną
komunikacją (pkt II Polityki Prywatności powyżej), możemy przetwarzać je, w zależności od
kategorii poszczególnych informacji, przez okres kilku dni (niektóre pliki cookie) lub przez
maksymalny okres do 2 lat (bardziej szczegółowe zapytania oraz rozmowy, które mogą być
istotne dla naszego kontaktu w przyszłości).
Kiedy korzystasz z usług parkingowych świadczonych przez Centra bez rejestracji Konta,
możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe jako Procesor w kwestii szczegółów Twojego
pojazdu, przez maksymalny okres do 24 godzin.
Jeśli założyłeś/aś Konto (pkt III), przetwarzamy Twoje Dane Osobowe przez okres trwania
Umowy o Świadczenie Usług i zazwyczaj przez około 7 następnych lat po jej rozwiązaniu, co
wynika w szczególności z przepisów podatkowych.
Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przechowywane do jej
wycofania, do momentu, w którym nastąpi osiągnięcie celów, na które została wyrażona lub też,
jeżeli przetwarzanie ma związek z plikami cookie lub innym podobnym rozwiązaniem - do
momentu usunięcia tych plików poprzez przeglądarkę/ustawienia urządzenia (tam, gdzie jest to
technicznie możliwe).
Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu mogą być
przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji,
gdzie pomimo Twojego sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności,
lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Opisane wyżej okresy przetwarzania mogą zostać odpowiednio wydłużone w związku z
ewentualnymi roszczeniami (w ramach okresu przedawnienia wynikającego z przepisów prawa,
przede wszystkim Kodeksu Cywilnego), postępowaniem sądowym – na okres jego trwania i
rozliczenia, a także, jeśli prawo zobowiązuje nas w niektórych przypadkach do przetwarzania
danego rodzaju danych przez dłuższy czas. W każdym wypadku zastosowanie ma dłuższy
okres przechowywania Danych Osobowych.

VII.

Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?
Dostęp do Twoich Danych Osobowych otrzymują wyłącznie:
a.
autoryzowani pracownicy i współpracownicy Usługodawcy lub jego partnerzy, którzy
zobowiązali się do poufności lub są związani odpowiednim ustawowym obowiązkiem
poufności;
b.
podmioty, które wspierają nas w dostarczaniu Usług na podstawie odpowiednich umów,
np. właściciele parkingów, podmioty świadczące usługi IT lub dostarczające narzędzia
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umożliwiające naszą komunikację, nasi doradcy, w tym prawni, podmioty obsługujące
płatności internetowe.
Wszystkie te podmioty mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych dla ich działań.
Możemy także być zobowiązani - jeśli istnieje do tego podstawa prawna - do dostarczenia
niektórych informacji władzom publicznym na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Z uwagi na fakt, że niektóre spółki powiązane z nami mogą mieć siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (EOG) (jak również niektórzy nasi partnerzy dostarczający nam
określonych rozwiązań), zapewniamy odpowiednie mechanizmy prawne dla bezpieczeństwa
Twoich Danych Osobowych, w tym stosujemy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte w
wyniku decyzji Komisji Europejskiej, zawieramy umowy powierzenia danych do przetwarzania,
które spełniają wymogi RODO, a także w przypadku przekazywania danych do USA, o ile jest
to konieczne, weryfikujemy uczestnictwo naszych partnerów w programie Privacy Shield (więcej
informacji: https://www.privacyshield.gov/).
Masz prawo otrzymania kopii stosowanych przez nas zabezpieczeń, poprzez kontakt z nami.
VIII.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W celu efektywnego dochodzenia Twoich praw zalecamy wysyłanie wszystkich zapytań na
adres e-mail kontakt@admyt.pl z podanego przez Ciebie w ramach Konta adresu e-mail,
wpisując w tytule "Żądanie RODO". Prosimy o zaznaczenie w treści e-maila, z którego prawa
chcesz skorzystać. Instrukcje podane w zdaniach poprzedzających stanowią jedynie zalecenie,
a nie wymóg, zwrócenie się z żądaniem w inny sposób nie prowadzi do utraty praw
wymienionych poniżej.
Przysługują Ci następujące prawa:
1.

Dostęp do danych osobowych – zawsze możesz zwrócić się do nas, aby uzyskać
szczegółowe informacje o tym:
−
czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
−
w jakim celu;
−
jakie kategorie danych przetwarzamy;
−
kto jest ich odbiorcą;
−
w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest
to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
−
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje
o ich źródle.
Możesz także uzyskać wgląd we wszystkie przetwarzane na Twój temat dane (kopia
danych).

2.

Sprostowanie danych – jeśli informacje na Twój temat są/staną się nieprawidłowe albo
niekompletne, masz prawo do żądania ich zaktualizowania.

3.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym
czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem.

4.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia
zapomnianym. Możesz z niego skorzystać, jeśli nadal przetwarzamy Twoje dane, w
szczególności w następujących przypadkach:
−
brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane;
−
cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy
jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
−
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
−
wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych;
−
przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem;
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−

z przepisów prawa wynika obowiązek usunięcia danych.

5.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli
nasze działania w zasadzie wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat. Są
to przypadki, gdy:
−
kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na
okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
−
przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne
z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania;
−
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
−
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do
czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie
uzasadnionymi interesami.

6.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania
innemu administratorowi, jeżeli:
−
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; oraz
−
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7.

Sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się
niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności w następujących wypadkach:
−
gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
−
gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych.
Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do
wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w
niezbędnym zakresie. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji,
możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej
informacji poniżej).

8.

Skarga do organu nadzorczego – w związku z naszym działaniem jako administratora
Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO).
Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://
uodo.gov.pl/pl/83/155.
Oczywiście, jeśli chcesz zgłosić uwagi na temat sposobu, w jaki działamy, zachęcamy
Cię do uprzedniego kontaktu z nami pod adresem kontakt@admyt.pl.
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