
Polityka Prywatności 

Dane Osobowe 
Administratorem danych osobowych jest LeadR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-609 
ul. Lecha Kaczyńskiego 26 (dalej “My”, “LeadR” lub “spółka”).  
 
Podczas korzystania z serwisu, a w szczególności przy rejestrowaniu się w serwisie, możesz 
zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. m.in.: imię, 
nazwisko, telefon, płeć, wiek oraz adres zamieszkania: numer domu, numer mieszkania, kod 
pocztowy, miasto. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe zbieramy od Państwa w 
celu marketingowym. 
 
Spółka na mocy umów podpisanych z partnerami będzie udostępniać dane innym  
podmiotom w celach marketingowych tych podmiotów.  
 
Spółka przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników serwisów internetowych oraz 
danych powierzonych przez naszych Klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, 
dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i 
celów przetwarzania tych danych.  
 
Dane są przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu. 

Baza Danych 
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Klientów jest zabezpieczony 
przed  
dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych 
osobowych i zagrożeń. 

Powierzenia bazy danych 
Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które 
świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłke e-maili oraz świadczą dla nas usługi 
rozwoju i pielęgnacji oprogramowania. 
 
Ponadto powierzamy dane osobowe partnerom, które wspomagają nas w procesie realizacji 
kampanii reklamowych takich jak sieci reklamowe, wysyłkę wiadomości SMS. 
 
 
 



Przekazywanie danych do państw trzecich 
Dane są przetwarzane na wyłącznie na  terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Cookies  
LeadR Sp. z o.o. używa w swojej działalności plików zwanych cookies w celu dostosowania 
naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych 
Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim 
komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku utraci możliwość korzystania 
z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.  

Prawa użytkowników 
Każdy - Użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma prawo do dostępu 
swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także 
prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz masz prawo cofnąć swoją 
zgodę w dowolnym momencie. 
 
Użytkownicy mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest  jest 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Przetwarzanie automatyczne 
Dane użytkowników  są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (segmentacja), jednakże 
nie jest ono powiązane z skutkami prawnymi. 

Zmiany w Polityce Prywatności 
Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu obowiązuje aktualna Polityka 
Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a 
także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Ochrony Prywatności. LeadR. 
deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
w niniejszej Polityce Prywatności.  

Kontakt 
Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do 
Inspektora Ochrony Danych LeadR 
 
e-mail: iod@leadr.pl 
telefon: 881 605 719 

mailto:iod@leadr.pl


adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych LeadR sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, 00-609 Al. Armii Ludowej 26 


