
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

PRIVACY POLICY 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. GENERAL PROVISIONS 
 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa 

zasady gromadzenia, wykorzystywania, 

przetwarzania i ochrony danych 

osobowych użytkowników (dalej zwanych 

„Użytkownikami”) strony internetowej 

http://newagemedia.eu (dalej zwanej 

„Stroną”), stanowiącej własność New 

Age Media spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, ul. Powsińska 31, 02-903 

Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000707575, NIP: 

5222616744, REGON: 357223500, 

kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej 

zwana: „Spółką”). 

 

1.1 This Privacy Policy sets out the 

principles of collection, use, processing 

and protection of personal data of the 

users (hereinafter referred to as "Users") 

of the website http://newagemedia.eu 

(hereinafter referred to as the "Website") 

owned by the company New Age Media 

sp. z o.o. (LLC) with its registred office in 

Warsaw, address: Powsińska 31, 02-903 

Warsaw, entered into the commercial 

register maintained by the District Court 

for the capital city Warsaw in Warsaw, 

XIII Commercial Division of the National 

Court Register under numer KRS: 

0000707575, NIP: 5222616744, 

REGON: 357223500, share capital: 

50.000,00 PLN (hereinafter referred to as 

the "Company"). 

1.2. Administratorem danych osobowych 

Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 

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 (dalej zwanego „RODO”) jest 

Spółka.  

 

1.2. The data controller of personal data of 

the Website Users, within the meaning of 

art. 4 point 7 of Regulation (EU) 2016/679 

of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection 

of natural persons with regard to the 

processing of personal data and on the 

free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General 

Data Protection Regulation - “GDPR”) is 

the Company. 

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 

 

2. PURPOSE OF PROCESSING YOUR 

PERSONAL DATA 

2.1. Dane osobowe Użytkowników zbierane i 

przetwarzane są w związku z 

korzystaniem przez Użytkowników ze 

Strony.  

 

2.1 Users' personal data are collected and 

processed in connection with the use of 

the Website by Users. 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych 

Użytkowników jest niezbędne w celach: 

1) komunikacji z Użytkownikami 

korzystającymi z formularza 

2.2. The Company processes Users' personal 

data only for the purpose of: 

1) communication with Users using the 

contact form on the Website; 



kontaktowego znajdującego się na 

Stronie; 

2) wykonywania obowiązków 

wynikających wprost z 

obowiązujących przepisów prawa; 

3) marketingowych; 

4) statystycznych i archiwizacyjnych; 

5) dochodzenia roszczeń wynikających z 

prowadzonej przez Spółkę 

działalności gospodarczej.  

 

2) performance of obligations arising 

directly from applicable law; 

3) marketing; 

4) statistical and archiving; 

5) pursuing claims arising from the 

business activity conducted by the 

Company. 

  

2.3. Spółka przetwarza zgromadzone dane 

osobowe wyłącznie w zakresie realizacji 

powyżej określonych celów.  

 

2.3. The Company processes Users' personal 

data only for the purposes indicated 

above. 

3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE 

 

3. PROCESSED PERSONAL DATA 

3.1. Spółka gromadzi, wykorzystuje i 

przetwarza następujące dane osobowe 

Użytkowników, o ile zostaną one 

dobrowolnie podane: 

1) imię i nazwisko; 

2) firma; 

3) adres e-mail; 

4) numer telefonu. 

 

3.1. The Company collects, uses and 

processes the following Users' personal 

data, provided that they are voluntarily 

given: 

1) name and surname; 

2) the company; 

3) email address; 

4) telephone number. 

3.2. Dodatkowo, podczas korzystania ze 

Strony serwery Spółki w sposób 

automatyczny zapisują tzw. logi 

systemowe, czyli anonimowe informacje, 

takie jak np. czas wizyty Użytkownika, 

adres IP, adres URL, rodzaj używanej 

przeglądarki internetowej itp.  

 

3.2. When using the Website by Users, the 

servers of the Company automatically 

save the so-called system logs, or 

anonymous information, such as the time 

of the User's visit, IP address, URL 

address, type of web browser used, etc.  

4. PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

4. LEGAL BASIS FOR PROCESSING 

PERSONAL DATA 

4.1. Spółka przetwarzana dane osobowe 

Użytkowników na podstawie 

następujących przepisów: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej 

liczbie określonych celów; 

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do 

4.1. Data Controller processes Users' 

personal on the basis of the following 

regulations: 

1) article 6 paragraph 1 point a) GDPR – 

the data subject has given consent to 

the processing of their  personal data 

for one or more specific purposes; 

2) article 6 paragraph 1 point b) GDPR – 

processing is necessary for the 

performance of a contract to which the 



wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Spółkę. 

 

data subject is party or in order to take 

steps at the request of the data subject 

prior to entering into a contract; 

3) article 6 paragraph 1 point f) GDPR – 

processing is necessary for the 

purposes of the legitimate interests 

pursued by Data Controller.  

 

4.2. Udzielenie zgody przez Użytkowników na 

przetwarzanie ich danych osobowych jest 

dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi 

Spółce kontakt z Użytkownikiem.  

 

4.2. User’s consent to the processing of their 

personal data is voluntary, but necessary 

in order for the Company to contact with 

the User. 

5. ZASADY GROMADZENIA, 

WYKORZYSTYWANIA I 

PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

5. PRINCIPLES OF COLLECTION, USE 

AND PROCESSING OF PERSONAL 

DATA 

5.1. Spółka zobowiązuje się do należytej 

ochrony danych osobowych 

Użytkowników zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

1) dane osobowe Użytkowników Strony 

są przetwarzane z zachowaniem 

wymogów RODO, ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz innych 

obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych, które uzupełniają 

i/lub wdrażają RODO; 

2) Spółka stosuje środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych odpowiednią 

do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną, a w szczególności 

zabezpiecza dane osobowe 

Użytkowników przed udostępnieniem 

ich osobom nieupoważnionym, utratą 

czy uszkodzeniem; 

3) dane osobowe Użytkowników Strony 

nie będą przez Spółkę udostępniane 

innym podmiotom ani osobom trzecim 

z wyjątkiem przypadków, gdy: 

a) Użytkownik wyrazi na to zgodę; 

b) jest to wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa lub 

5.1. The Company undertakes to properly 

protect Users' personal data in 

accordance with the following rules: 

1) personal data of the Website Users are 

processed in compliance with the 

requirements of the GDPR, the Act of 

10 May 2018 on the Protection of 

Personal Data and other applicable 

provisions on the protection of 

personal data that complement and / 

or implement the GDPR; 

2) The Company applies technical and 

organizational measures ensuring 

protection of personal data, and in 

particular, protects Users' personal 

data against disclosure to 

unauthorized persons, loss or 

damage; 

3) Users' personal data will not be made 

available by the Company to other 

entities or third parties, except when: 

a) the User agrees; 

b) this is required by applicable law or 

legitimate demand of state 

institutions and judicial authorities; 

c) it is necessary to detect and prevent 

fraud, as well as to resolve other 



uzasadnionym żądaniem 

instytucji państwowych; 

c) jest to konieczne z uwagi na 

wykrywanie oszustw i 

zapobiegania im, a także 

rozwiązywania innych 

problemów dotyczących 

oszustw, bezpieczeństwa i 

kwestii technicznych; 

d) jest to koniecznie z uwagi na 

dochodzenie należności oraz 

innych roszczeń przysługujących 

Spółce; 

4) w zakresie dozwolonym przez 

obowiązujące przepisy prawa dane 

osobowe mogą być również 

udostępnianie zaufanym podmiotom 

trzecim w celach związanych ze 

świadczeniem usług przez Spółkę, tj. 

np. biurom rachunkowym, podmiotom 

prowadzącym działalność pocztową 

lub kurierską, podmiotom hostingowy 

itp., jedynie w zakresie koniecznym do 

realizacji celów wskazanych w 

niniejszej Polityce Prywatności;  

5) dane osobowe Użytkowników mogą 

być wykorzystane jedynie do celów, w 

jakich zostały zgromadzone;  

6) dane osobowe Użytkowników będą 

przetwarzane nie dłużej niż to będzie 

konieczne do należytego świadczenia 

usług w ramach Strony. Po upływie 

tego okresu dane osobowe 

Użytkowników zostaną usunięte; 

7) dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw spoza 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (do krajów innych niż 

kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 

Norwegia i Liechtenstein). 

 

problems related to fraud, security 

and technical issues; 

d) it is necessary due to the recovery 

of receivables and other claims due 

to the Company; 

4) The Company may make Users' 

personal data available to trusted 

entities which were authorized by the 

Company with processing of personal 

data, i.e .: accounting offices, entities 

operating postal or courier services, 

hosting entities, etc. only to the extent 

necessary to achieve the objectives 

set out in this Privacy Policy; 

5) Users' personal data may only be used 

for the purpose for which it was 

collected; 

6) Users' personal data will be processed 

no longer than it will be necessary for 

the proper provision of services on the 

Website. The data will be deleted as 

soon as it is no longer necessary to 

achieve the purpose for which they 

were collected; 

7) Users' personal data will not be 

transferred to countries outside the 

European Economic Area 

(to countries other than European 

Union countries and Iceland, Norway 

and Liechtenstein). 

 

 

 

 

 

6. POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA 

DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
 
 
 
6. OTHER USER RIGHTS REGARDING 

PERSONAL DATA 



6.1. Każdy Użytkownik ma prawo: 

1) wglądu do dotyczących jego danych 

osobowych przechowywanych przez 

Spółkę, 

2) żądania poprawiania danych 

osobowych, jeżeli uważa, że 

przechowywane przez Spółkę dane 

osobowe są nieaktualne, 

niekompletne lub nieprawdziwe,  

3) żądania ograniczania przetwarzania 

danych osobowych,  

4) żądania usunięcia danych osobowych,  

5) żądania wydania kopii danych 

osobowych, 

6) zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych w 

przypadkach określonych w art. 21 

RODO, 

7) żądania przeniesienia danych 

osobowych innemu administratorowi 

danych osobowych, o ile jest to 

technicznie możliwe; 

8) cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie (bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem), 

 

6.1. The User has the right to: 

1) access to his personal data stored by 

the Company; 

2) obtain the rectification their personal 

data if the User suspects the personal 

data stored by the Company is out of 

date, incomplete or untrue; 

3) obtain the restriction of processing 

their personal data 

4) obtain the erasure of their personal 

data; 

5) obtain a copy of their personal data; 

6) object to processing their personal 

data in the cases specified in art. 21 

GDPR; 

7) obtain the transfer of their personal 

data to another data controller, if it is 

technically possible; 

8) withdraw the consent at any time 

(without affecting the legality of the 

processing which was made on the 

basis of the consent before its 

withdrawal). 

 

6.2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o 

których mowa powyżej następuje 

poprzez złożenie przez Użytkownika 

wniosku: 

1) osobiście w siedzibie Spółki (ul. 

Powsińska 31, 02-903 Warszawa); 

2) drogą pocztową na wskazany wyżej 

adres siedziby Spółki; 

3) za pomocą poczty elektronicznej na 

adres: 

j.krzyzanowska@newagemedia.pl 

 

 

 

6.2. Execution of rights referred to in point 6.1. 

above may be made by the User by 

submitting to the Company the 

appropriate statement of will: 

1) in person at the registered office of the 

Company (address: Powsińska 31, 

02-903 Warsaw); 

2) by post to the above-mentioned 

address of the Company’s registered 

office; 

3) by e-mail to the following address: 

j.krzyzanowska@newagemedia.pl 

 

6.3. Użytkownikowi przysługuje również 

prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego ds. ochronnych danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO). 

 

6.3. User is also entitled to file a complaint to 

the supervisory body for personal data 

protection, i.e. the President of the 

Office for Personal Data Protection. 

mailto:j.krzyzanowska@newagemedia.pl
mailto:j.krzyzanowska@newagemedia.pl


6.4. Spółka zastrzega sobie prawo do 

odmowy usunięcia danych Użytkownika, 

jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w 

celu realizacji roszczeń lub jeżeli 

wymagają tego obowiązujące przepisy 

prawa. 

 

6.4. The Company reserves the right to refuse 

to delete the User's data, if preservation 

of this data is necessary for realization of 

claims or if it required by applicable law. 

 

7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

 

7. CHANGES IN THE PRIVACY POLICY 

7.1. Spółka zastrzega sobie prawo do 

wprowadzania zmian w Polityce 

Prywatności, jeżeli wymagać tego będą 

przepisy prawa lub zmiany wprowadzane 

na Stronie.  

 

7.1. The Company reserves the right to make 

changes to the Privacy Policy, if it is 

required by the applicable laws or changes 

made on the Website. 

7.2. Użytkownika korzystającego ze Strony 

obowiązuje aktualna Polityka 

Prywatności udostępniona przez Spółkę. 

 

7.2. The User who uses the Website is 

subject to the current Privacy Policy. 

8. KONTAKT Z NAMI 

 

8. CONTACT 

8.1. Wszelkie dodatkowe pytania 

związane z Polityką Prywatności 

prosimy kierować na adres e-mail: 

j.krzyzanowska@newagemedia.pl  

8.1. Any additional questions related to the 

Privacy Policy should be sent to the e-mail 

address: 

j.krzyzanowska@newagemedia.pl 

 

 

 


