
Polityka prywatności  

dla użytkowników strony internetowej https://www.o11e.pl  

pobierających raport dot. Wellbeing  

1. Kto jest administratorem Twoich danych?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest: One Eleven spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-529) przy ul. Kaniowskiej 23B, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie pod numerem KRS 0000394005, nr NIP 1132844600, nr REGON 144418498 
(dalej zwana: „Administratorem”).  

Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu ww. danych adresowych lub 
adresu e-mail: n.malita@o11e.pl.  

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?  

a) Jeżeli wysłałeś nam formularz w celu pobrania raportu dot. Wellbeing, Twoje dane 
osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej uprzedniej i dobrowolnej zgody, wyrażonej 
poprzez wysłanie wypełnionego przez Ciebie formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przesłania Ci raportu dot. Wellbeing, a 
także ewentualnego przesyłania uzupełnień raportu dot. Wellbeing i dodatkowych informacji 
o nim. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. Masz prawo w dowolnym 
momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania raportu i jego uzupełnień. 

b) Dane podane w formularzu są również przetwarzane przez Administratora w celach 
statystycznych, marketingowych i w celu spełnienia obowiązków prawnych. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interesu Administratora  
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:  

✓ prowadzenie analiz statystycznych, aby ustalić branże zainteresowane raportem i 
ukierunkować tworzenie kolejnych raportów;  

✓ spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw i 
w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub 
informowania o zagrożeniach dla prywatności;  

✓ przesyłanie informacji o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym w celu 
informowania o realizowanych przez Administratora projektach, raportach, badaniach, 
nowościach. 

3. Jakie Twoje dane przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane, które podałeś w formularzu, tj.: imię, email firmowy, firma, branża 
(ewentualnie dodatkowo: nazwisko, stanowisko, numer telefonu, rodzaj firmy). 

4. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

https://www.o11e.pl


Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora oraz podmioty 
przetwarzające je w imieniu Administratora w tym m.in. podwykonawcy oraz podmioty 
świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi 
hostingowe), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane 
osobowe mogą także być przekazywane uprawnionym do tego organom państwowym. 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych.  

5. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?  

Przysługuje Ci prawo do: 

✓ żądania dostępu do Twoich danych osobowych,  

✓ sprostowania danych osobowych,  

✓ usunięcia danych osobowych, 

✓ ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

✓ przenoszenia danych osobowych,  

✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

✓ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

✓ gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją 
szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na 
prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych 
osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej 
decyzji. 

6. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?  

Dane osobowe będą przechowywane do utraty przydatności danych, a także do upływu 
okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa w przypadku roszczeń lub żądań.   

7. Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?  

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji, w tym profilowania.


