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Jakie dane będziemy przetwarzać? 

 

Zarówno podczas korzystania z Aplikacji, jak i bezpośrednio na stronie głównej Sklepu 

www.born2be.pl dokonać możesz zapisu na usługę newsletter, w którym informować będziemy Cię o 

naszej ofercie, w tym nowościach oraz promocjach. Na potrzeby wysyłki newslettera przetwarzać 

będziemy Twój adres e-mail oraz informację o Twojej płci. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest 

warunkiem otrzymywania newslettera. 

 

Dodatkowo, oferujemy Ci możliwość otrzymywania newslettera uzupełniającego w postaci SMS.  

W takim przypadku będziemy przetwarzać Twój numer telefonu podany podczas zapisu na newsletter. 

Numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości SMS zawierających  

w szczególności przypomnienie o specjalnych ofertach i promocjach, które znajdują się  

w przekazywanym drogą mailową newsletterze. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale jest 

niezbędne w celu otrzymywania wiadomości SMS. 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?  

 

Twoje dane przetwarzać będziemy w celach marketingu bezpośredniego. Podstawą przetwarzania jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. akceptacja regulaminu usługi newsletter. .  

 

Komu udostępniamy Twoje dane?  

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu  

e-mail marketingu, dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w chmurze. 

 

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane? 

 

Twoje dane przechowywać będziemy do momentu rezygnacji przez Ciebie z usługi newsletter lub 

zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych w formie newslettera (w zależności od 

tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej). 

 

Jakie prawa Ci przysługują? 

 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

 

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę lub zrezygnować z usługi newsletter. Nie 

wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej 

zgody przed jej wycofaniem. Formularz odwołania zgód marketingowych lub rezygnacji z usługi 

newslettera możesz znaleźć pod linkiem: https://www.born2be.pl/newsletter/send-link . Możesz się też 

z nami skontaktować w tej sprawie pod adresem e-mail info@born2be.pl. 

 

W dowolnym momencie możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na 

potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 

związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
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