
Polityka Prywatności  Privacy Policy  

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera 
informacje dotyczące zasad przetwarzania i 
ochrony danych osobowych przekazanych przez 
Państwa. 

This Privacy Policy contains information on the 
rules for the processing and protection of 
personal data provided by you. 

Kim jesteśmy? Administrator danych 
osobowych 

Who are we? Administrator of personal data 

Administratorem danych osobowych jest Taltea 
LPS (nowa nazwa spółki: Candao LPS jest w 
trakcie rejestracji) z siedzibą w Larnace, 
Republika Cypryjska, pod adresem: Er-mou, 32-
34, Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021 
Larnaca, Republika Cypryjska, zarejestrowana w 
Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: 
Σ13184. 

The administrator of personal data is Taltea LPS 
(new company name: Candao LPS is under 
registration) with its registered office in Larnaca, 
Republic of Cyprus, at: Er-mou, 32-34, 
Kyprianos Court, Flat / Office 105, P.C. 6021 
Larnaca, Republic of Cyprus, registered with the 
Cyprus Registrar of Companies under the 
number: Σ13184. 

W sprawach związanych z Państwa danymi 
osobowymi, w tym realizacji swoich praw proszę 
się kontaktować pod adresem e-
mail: [hello@candao.io]. 

In matters related to your personal data, including 
the exercise of your rights, please contact us at 
the following e-mail address: [hello@candao.io]. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania przez 
nas danych osobowych 

Purpose and legal basis for the processing of 
personal data by us 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w 
celu: 

We will process your personal data in order to: 

• przesyłania Państwu Newslettera oraz 
innych aktualności; 

• sending the Newsletter and other news, 

• informowania Państwa o ofertach naszych 
usług lub produktów, 

• informing you about offers of our services 
or products, 

• innej bezpośredniej komunikacji 
marketingowej z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej. 

• other direct marketing communication 
using e-mail. 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 („RODO”). 

We process personal data in accordance with 
Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 
95/46 / EC ("GDPR"). 

Podstawą przetwarzania przez nas danych 
osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych do realizacji celów, dla 
których są zbierane, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, a także nasz prawnie uzasadniony interes 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w dostarczaniu 
treści dostosowanych do Państwa. 

The basis for the processing of personal data by 
us is your consent to the processing of personal 
data for the purposes for which they are collected 
in accordance with Article 6 sec. 1.a) of the 
GDPR, as well as our legitimate interest in 
accordance with Article 6 sec. 1.f) of the  GDPR 
in providing content tailored to you. 



Zbierane dane osobowe Personal data collected 

Zbieramy minimalny zakres danych osobowych, 
tj.  imię oraz adres e-mail, które są niezbędne do 
realizacji celów, dla których są zbierane. 

We collect a minimum scope of personal data, i.e. 
name and e-mail address, which are necessary to 
achieve the purposes for which they are collected. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Jednakże, w przypadku niepodania ww. danych 
osobowych lub wycofania przez Państwa zgody, 
nie będziemy w stanie ani wysyłać Państwu 
Newslettera ani informować ofertach ani 
prowadzić innej bezpośredniej komunikacji 
marketingowej. 

Providing personal information is voluntary. 
However, in the event of not providing personal 
data specified above or withdrawal of your 
consent, we will not be able to send you a 
Newsletter or inform you about offers or conduct 
other direct marketing communication. 

Ponadto, rejestrujemy Państwa zapisy do 
Newslettera, tj. czas subskrypcji, adres IP oraz 
potwierdzenie rejestracji, aby móc wykazać, że 
działania te są zgodne z prawem. 

In addition, we record your subscriptions to the 
Newsletter, i.e. subscription time, IP address and 
registration confirmation, in order to be able to 
demonstrate that these activities are legal. 

Państwa uprawnienia w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 

Your rights in connection with the processing 
of personal data 

Posiadają Państwo prawo do: You have the right to: 

• wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Skorzystanie z prawa do wycofania zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które 
miało miejsce do momentu wycofania 
zgody, 

• withdraw consent at any time. The exercise 
of the right to withdraw consent does not 
affect the processing that took place until 
the consent was withdrawn, 

• dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia 
zapomnianym”) lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych 
(zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO), 

• access to your personal data, rectification, 
to erasure (“right to be forgotten”) and/or 
restriction of the processing of personal 
data (in accordance with Articles 15, 16, 
17, 18 of the GDPR 

• wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 
RODO), 

• object to data processing (in accordance 
with Article 21 of the GDPR), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

• lodge a complaint to the supervisory body 
- the President of the Personal Data 
Protection Office. 

Okres przechowywania danych osobowych Period of personal data storage 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do 
czasu wycofania przez Państwa zgody. 

Your personal data will be kept until you 
withdraw your consent.  

Wycofanie zgody następuje za pośrednictwem e-
mail poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny 
zawarty w każdym naszym e-mailu wysłanym do 
Państwa. 

The consent may be withdrawn via e-mail by  
clicking on the deactivation link included in each 
of our e-mails sent to you. 

  



Pozostałe informacje – komu udostępniamy 
Państwa dane osobowe 

Other information - who do we share your 
personal data with 

Państwa dane osobowe mogą zostać 
udostępniane naszym dostawcom systemów 
informatycznych lub innym usługodawcom, z 
którymi zawarliśmy odrębne umowy, jako 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
naszą rzecz.  

Your personal data may be made available to our 
IT system suppliers or other service providers 
with whom we have executed separate 
agreements, as entities processing personal data 
on our behalf. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane 
osobowe nie będą również przekazywane 
organizacjom międzynarodowym. 

Your personal data will not be transferred outside 
the European Economic Area. Personal data will 
also not be transferred to international 
organizations. 

Zmiany i język Polityki Prywatności  Changes and language of the Privacy Policy 

W przypadku planowanych zmiana Polityki 
Prywatności, poinformujemy Państwa w 
korespondencji e-mailowej z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

In the event of any planned changes to the 
Privacy Policy, we will inform you in advance by 
e-mail. 

Polityka Prywatności została sporządzona w 
języku polskim i angielskim. 

The Privacy Policy has been executed in Polish 
and English language. 

 


