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Zasady przetwarzania danych osobowych
Zawiadamiamy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu zamówienia
karty ESNcard jest Stowarzyszenie ESN Polska z siedzibą w Warszawie, al. Reymonta 12A,
01-842 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000246363, REGON: 140421760, NIP: 5213376370.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową pod adres gdpr@esn.pl.
Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z
zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w
celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem.
Dane będą przetwarzane w celach realizacji zamówienia karty ESNcard. W innych
przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. Dotyczy to w szczególności
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W zakresie realizacji celów
dotyczących realizacji zamówienia karty ESNcard podanie danych osobowych jest
niezbędne do świadczenia usług przez Stowarzyszenie ESN Polska.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów,
w tym w szczególności przechowywane do momentu utraty ważności zamówionej i
opłaconej przez karty członkowskiej ESNcard.
W zakresie usunięcia danych oraz ich edycji obowiązują następujące prawa:
● Prawo do sprostowania danych - w sytuacji, gdy dane są błędne, nieprawdziwe,
niekompletne, etc.
● Prawo do bycia zapomnianym - prawo do żądania usunięcia danych osobowych
● Prawo do ograniczenia przetwarzania
● Prawo dostępu do danych
● Prawo do przeniesienia danych
● Prawo do sprzeciwu
● Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że 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 zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@esn.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że zgłoszenia nie są
profilowane. Dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

Rules for the processing of personal data
We inform you that the administrator of personal data provided in the ESNcard order form is
Stowarzyszenie ESN Polska, registered in Warsaw, al. Reymonta 12A, 01-842, entered into
the National Court Register under KRS number: 0000246363, REGON: 140421760, Tax ID:
5213376370.
Any questions or concerns should be sent by e-mail to gdpr@esn.pl. The data will be
processed solely for the purpose of answering the inquiry in accordance with the principle
that the processing of data is lawful, if it is necessary for the performance of the contract or
before its conclusion.
The data will be processed for the purpose of ordering the ESNcard. In other cases,
personal data will be processed only on the basis of prior consent, to the extent and purpose
specified in the consent. This applies in particular to the processing of personal data for
marketing purposes. In the scope of the implementation of the order for the ESNcard,
providing personal data is necessary for the provision of services by Stowarzyszenie ESN
Polska. Personal data will be processed for the necessary period, in particular, stored until
the expiry of the ordered and paid ESNcard membership card.
The following rights apply to the deletion and editing of data:
● The right to rectify data - in a situation where data is incorrect, untrue, incomplete,
etc.
● The right to be forgotten - the right to request the deletion of personal data
● The right to limit processing
● The right to access data
● The right to transfer data
● The right to object
● The right to withdraw consent to the processing of personal data
Please be advised that in accordance with the Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) 2016/679 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 the repeal of the
Directive 95/46/EC consent may be revoked at any time by sending an e-mail to
gdpr@esn.pl from the address to which the consent relates. Withdrawal of consent does not
affect the lawfulness of the processing of data which has been made on the basis of consent
before its withdrawal. Please be advised that the profiles are not being profiled. Data will not
be transmitted outside the EEA or made available to other international organizations.

