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Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl 

 

 

 

 

Misją NumerRamy.pl jest zrzeszanie wszystkich miłośników rowerów i zapewnienie im miejsca, 

w którym będą mogli nie tylko zaalarmować innych użytkowników o tym, że ich rower został 

skradziony, ale również wymieniać się informacjami dotyczącymi rowerów i nie tylko. Ponieważ 

wiemy, jak ważny jest czas i zasięg informacji, kiedy dochodzi do kradzieży roweru, chcemy żeby nasi 

użytkownicy mogli zaalarmować o tym fakcie jak największą liczbę osób. Chcemy również żeby 

osoby, które kupują rower z tzw. „drugiej ręki” otrzymały narzędzie, które pomoże im sprawdzić, czy 

rower nie został skradziony. Nie uda nam się tego osiągnąć bez przetwarzania danych osobowych 

naszych użytkowników. 

 

Realizując naszą misję chcemy zachować przejrzystość w zakresie tego, jak przetwarzamy dane 

osobowe naszych użytkowników i komu je udostępniamy. W związku z powyższym, zachęcamy do 

zapoznania się z Informacją o sposobie przetwarzania danych przez NumerRamy.pl („Informacja”). 

 

 

 

Gorzyce, 20 stycznia 2019 roku 

 

 

  



Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl 

2 

 

Spis treści 

1. Wprowadzenie ............................................................................................................................................... 3 

2. Administrator danych osobowych .............................................................................................................. 3 

3. Sposób i rodzaj danych gromadzonych przez NumerRamy.pl ................................................................. 3 

a. dane dostarczane NumerRamy.pl przez użytkownika ............................................................................... 3 

b. dane dostarczane NumerRamy.pl za pośrednictwem serwisu Facebook ................................................ 3 

c. aktywność użytkownika w NumerRamy.pl ................................................................................................. 4 

d. pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie ........................................................................ 4 

e. urządzenie użytkownika ............................................................................................................................... 4 

f. wiadomości.................................................................................................................................................... 4 

g. inne ................................................................................................................................................................. 4 

4. Cele przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl ................................................................. 5 

a. zapewnienie dostępu do NumerRamy.pl .................................................................................................... 5 

b. komunikacja .................................................................................................................................................. 5 

c. reklama .......................................................................................................................................................... 5 

d. marketing ....................................................................................................................................................... 5 

e. obsługa klienta .............................................................................................................................................. 5 

f. bezpieczeństwo ............................................................................................................................................. 5 

g. rozwijanie NumerRamy.pl ............................................................................................................................ 5 

h. realizacja obowiązków prawnych ................................................................................................................ 5 

i. zawieranie i realizacja umów z partnerami, z którymi współpracuje NumerRamy.pl .............................. 6 

j. prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie wewnętrzne ......................................................... 6 

k. archiwizowanie, prowadzenie badań naukowych lub historycznych albo cele statystyczne ................ 6 

5. Udostępnianie danych osobowych użytkowników NumerRamy.pl .......................................................... 6 

a. użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym ............................................................................ 6 

b. firmom świadczącym usługi na rzecz NumerRamy.pl ............................................................................... 6 

c. uprawnione organy państwowe ................................................................................................................... 6 

6. Prawa użytkowników .................................................................................................................................... 6 

a. prawo dostępu do danych i ich poprawiania ......................................................................................... 6 

b. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) .............................................................. 6 

c. prawo do ograniczenia danych osobowych .......................................................................................... 7 

d. prawo do przenoszenia danych .............................................................................................................. 7 

e. prawo do sprzeciwu ................................................................................................................................. 7 

f. prawo do wycofania zgody ...................................................................................................................... 7 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych .......................................................................................................... 7 

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych .............................................................................. 7 

9. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl ........................................... 7 

10. Okres przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl ............................................................... 8 

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej .............. 8 

12. Kontakt z NumerRamy.pl .............................................................................................................................. 8 

13. Aktualizacja Informacji przez NumerRamy.pl ............................................................................................. 9 

 

 



Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl 

3 

 

1. Wprowadzenie 

 

Zarejestrowani użytkownicy NumerRamy.pl mają możliwość udostępniania m.in. nazwy użytkownika, 

zdjęć swoich rowerów, ich specyfikacji i opisów. Informacje te będą dostępne zarówno dla 

zarejestrowanych, jak i dla niezarejestrowanych użytkowników. 

 

2. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie NumerRamy.pl jest Łukasz Cepowski 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LCX Ventures Lukasz Cepowski w Gorzycach (39-

432), ul. Norwida 7, 39-432 Gorzyce, NIP: 867-215-02-01, REGON: 180752097 („NumerRamy.pl”). 

 

3. Sposób i rodzaj danych gromadzonych przez NumerRamy.pl 

 

a. dane dostarczane NumerRamy.pl przez użytkownika 

 

Rejestracja 

 

Podczas procesu rejestracji użytkownik podaje NumerRamy.pl adres e-mail (login) i hasło. Na ten 

adres e-mail zostanie przesłana automatycznie wygenerowana wiadomość, celem aktywacji konta. 

 

Profil 

 

Po zarejestrowaniu swojego konta, użytkownik będzie zobowiązany do uzupełnienia swoich danych 

osobowych o nazwę użytkownika (dowolnie wybraną przez użytkownika). 

 

Użytkownik będzie miał również możliwość uzupełnienia swojego profilu o miejscowość i numer 

telefonu. Informacje te można ukryć przed innymi użytkownikami (w tym użytkowikami 

niezarejestrowanymi) w ustawieniach prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania 

dodatkowych informacji. Pozwolą one jednak użytkownikowi na pełne korzystanie z NumerRamy.pl w 

celach, dla którego został on zaprojektowany. Decyzję o tym, czy dane te zamieścić w profilu 

podejmuje użytkownik. Użytkownik nie powinien zamieszczać w profilu danych, których nie chce 

udostępniać publicznie. 

 

Użytkownik nie jest zobowiązany do publikowania w Numer.Ramy.pl swoich danych osobowych, 

jednak niepodanie danych wymaganych przez NumerRamy.pl uniemożliwi pełne korzystanie 

z NumerRamy.pl. Niepodanie danych, które nie są obligatoryjne może spowodować, że użytkownik 

nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez NumerRamy.pl. 

 

b. dane dostarczane NumerRamy.pl za pośrednictwem serwisu Facebook 

 

Rejestracja 

 

Jeśli użytkownik rejestruje się za pośrednictwem serwisu Facebook, Facebook udostępni 

NumerRamy.pl adres e-mail, imię i nazwisko używane przez użytkownika na portalu 

społecznościowym Facebook (które stanowić będą nazwę użytkownika) i zdjęcie profilowe 

użytkownika (które stanie się zdjęciem użytkownika). W takim przypadku tożsamość użytkownika 

zostanie potwierdzona przez portal społecznościowy Facebook, dlatego nie ma konieczności 

dodatkowego aktywowania konta. 

 

Profil 
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Nazwa użytkownika udostępniona przez Facebook może następnie zostać przez użytkownika 

zmieniona. Użytkownik będzie zobowiązany i uprawniony do uzupełnienia swojego konta w taki 

sposób, jak użytkownik zakładający konto. 

 

 

c. aktywność użytkownika w NumerRamy.pl 

 

NumerRamy.pl gromadzi dane osobowe, które użytkownik dostarcza, publikuje lub przesyła za 

pośrednictwem NumerRamy.pl. NumerRamy.pl gromadzi również dane o aktywności użytkownika 

w serwisie NumerRamy.pl. 

 

NumerRamy.pl przetwarza i rejestruje dane dotyczące używania NumerRamy.pl, gdy użytkownik 

odwiedza NumerRamy.pl, np. kiedy przegląda informacje udostępnione przez innych użytkowników 

lub reklamy, korzysta z wyszukiwarki. NumerRamy.pl korzysta z danych o logowaniu, plików 

cookie, informacji o urządzeniu i adresu protokołu internetowego („IP”), aby zidentyfikować 

użytkownika oraz rejestrować jego aktywność na NumerRamy.pl. 

 

NumerRamy.pl rejestruje dane dotyczące użycia NumerRamy.pl, gdy użytkownik odwiedza lub w inny 

sposób korzysta z naszych usług, łącznie z technologią platformy (np. wtyczkami działającymi poza 

naszą witryną), na przykład, gdy użytkownik przegląda lub klika treści (np. zdjęcia rowerów) lub 

reklamy (wyświetlane na lub poza naszymi witrynami), korzysta z wyszukiwarki. NumerRamy.pl 

korzysta z danych o logowaniu, plików cookie, informacji o urządzeniu i adresu IP, aby zidentyfikować 

użytkownika oraz rejestrować jego działania. 

 

d. pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie 

 

NumerRamy.pl korzysta z plików cookie i podobnych technologii (np. sygnałów nawigacyjnych, pikseli, 

tagów reklam i identyfikatorów urządzeń), aby rozpoznać użytkownika lub jego urządzenia w różnych 

usługach i urządzeniach, jak i poza nimi. NumerRamy.pl pozwala również niektórym stronom trzecim 

na wykorzystywanie plików cookie. Użytkownik może kontrolować pliki cookie przez ustawienia 

wyszukiwarki i inne narzędzia. 

 

e. urządzenie użytkownika 

 

Gdy użytkownik odwiedza NumerRamy.pl lub go opuszcza (łącznie z wtyczkami, plikami cookie lub 

podobnymi technologiami w witrynach stron trzecich), NumerRamy.pl otrzymuje adres URL zarówno 

witryny, którą wcześniej odwiedzał użytkownik, jak i witryny, na którą użytkownik przechodzi. 

NumerRamy.pl otrzymuje również informacje dotyczące adresu IP użytkownika, serwera proxy, 

systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji. 

 

f. wiadomości 

 

NumerRamy.pl gromadzi informacje o użytkowniku, gdy ten wysyła, otrzymuje lub reaguje na 

wiadomości, korzystając z NumerRamy.pl. Na przykład, jeśli użytkownik otrzyma na NumerRamy.pl 

wiadomość, NumerRamy.pl poinformuje go tym, wysyłając mu wiadomość e-mail. Użytkownik będzie 

miał możliwość wysyłania powiadomień o otrzymaniu wiadomości na jego adres e-mail. 

NumerRamy.pl korzysta również z technologii automatycznego skanowania wiadomości. 

 

g. inne 

 

NumerRamy.pl chce się rozwijać i oferować swoim użytkownikom nowe funkcjonalności. Jeśli takie 

działania będą wymagały gromadzenia nowych danych osobowych, znacząco innych niż dane 

osobowe zbierane od użytkowników albo NumerRamy.pl istotnie zmieni sposób wykorzystywania tych 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy#your_device_and_location
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy#your_device_and_location
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/79855?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=pl
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danych, NumerRamy.pl poinformuje o tym użytkownika. Zmieniona zostanie wówczas również 

niniejsza Informacja.  

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl 

 

a. zapewnienie dostępu do NumerRamy.pl 

 

NumerRamy.pl wykorzystuje dane użytkownika, aby autoryzować jego dostęp do NumerRamy.pl. 

Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość korzystania z NumerRamy.pl. 

 

b. komunikacja 

 

Zarejestrowany użytkownik będzie miał możliwość komunikowania się zarówno z innymi 

zarejestrowanymi użytkownikami, jak i z NumerRamy.pl. Skontaktować się z zarejestrowanym 

użytkownikiem będą mogli również niezarejestrowani użytkownicy. Umożliwi to m.in. poinformowanie 

Użytkownika o tym, że ktoś widział jego rower. 

 

c. reklama 

 

NumerRamy.pl może publikować na NumerRamy.pl reklamy jego partnerów biznesowych. Aktualnie 

NumerRamy.pl nie profiluje danych użytkowników celem dostosowania prezentowanych treści do 

zainteresowań użytkowników. 

 

d. marketing 

 

NumerRamy.pl jest uprawiony do przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach 

promocyjnych i marketingowych. Tym samym NumerRamy.pl może korzystać z danych osobowych, 

które uzyskał od użytkowników, takich jak ich aktywność na NumerRamy.pl. NumerRamy.pl ma 

uzasadniony interes w rozbudowywaniu relacji z zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi 

użytkownikami w celu uświadamiania oraz informowania zarejestrowanych i niezarejestrowanych 

użytkowników o rozwiązaniach oferowanych przez NumerRamy.pl w zakresie, który interesuje 

użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych.  

 

e. obsługa klienta 

 

NumerRamy.pl wykorzystuje dane (które mogą zawierać komunikację użytkownika), aby badać, 

rozwiązywać i odpowiadać na zażalenia i problemy związane z funkcjonowaniem NumerRamy.pl. 

 

f. bezpieczeństwo 

 

NumerRamy.pl wykorzystuje dane użytkownika (łącznie z jego komunikacją), jeśli NumerRamy.pl 

uzna, że z powodów bezpieczeństwa należy zbadać prawdopodobne oszustwo lub inne naruszenie 

Regulaminu i warunków używania serwisu NumerRamy.pl lub niniejszej Informacji lub próbę 

wyrządzenia szkód użytkownik. 

 

g. rozwijanie NumerRamy.pl 

 

NumerRamy.pl może wykorzystywać dane, łącznie z opiniami od użytkowników, aby przeprowadzać 

badania i usprawniać NumerRamy.pl w celu jego dalszego rozwoju, zapewnienia użytkownikom 

bardziej intuicyjnych i dostosowanych rozwiązań, zwiększania liczby użytkowników oraz pomagania 

w odnajdywaniu skradzionych rowerów. 

 

h. realizacja obowiązków prawnych 

 

https://engineering.linkedin.com/ab-testing/xlnt-platform-driving-ab-testing-linkedin
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NumerRamy.pl jest również uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów prawa. 

 

i. zawieranie i realizacja umów z partnerami, z którymi współpracuje NumerRamy.pl 

 

Do takich partnerów należy np. Facebook. Dzięki temu użytkownik ma możliwość logowania się do 

NumerRamy.pl za pomocą jego konta na Facebook. 

 

j. prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie wewnętrzne 

 

NumerRamy.pl przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania wewnętrznego. 

 

k.  archiwizowanie, prowadzenie badań naukowych lub historycznych albo cele 

statystyczne 

 

NumerRamy.pl może również przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ich archiwizowania 

w interesie publicznym, prowadzenia badań naukowych albo w celach statystycznych. Tam, gdzie to 

możliwe lub konieczne, NumerRamy.pl wcześniej anonimizuje lub pseudonimizuje dane osobowe 

użytkowników.  

 

5. Udostępnianie danych osobowych użytkowników NumerRamy.pl 

 

a. użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym 

 

NumerRamy.pl udostępnia dane osobowe użytkowników zarówno użytkownikom zarejestrowanym, jak 

i niezarejestrowanym celem umożliwienia im i użytkownikowi, którego dane są udostępniane 

korzystania z NumerRamy.pl. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość zmiany ustawień 

dotyczących prywatności w zakresie części swoich danych. 

 

b. firmom świadczącym usługi na rzecz NumerRamy.pl 

 

NumerRamy.pl może udostępniać dane osobowe użytkowników firmom świadczącym usługi na rzecz 

NumerRamy.pl. W takim przypadku NumerRamy.pl upewni się, że firma, której powierza 

przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu, zapewni należytą ochronę powierzonych jej danych. 

 

c. uprawnione organy państwowe 

 

NumerRamy.pl jest zobowiązany do podawania danych osobowych na żądanie uprawnionych 

organów państwowych.  

 

6. Prawa użytkowników 

 

a. prawo dostępu do danych i ich poprawiania  

 

Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia o dostęp do ich danych osobowych. Po otrzymaniu takiego 

wniosku i zidentyfikowaniu danego użytkownika NumerRamy.pl udzieli mu dostępu do przetwarzanych 

przez NumerRamy.pl danych osobowych. Jeśli użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie były 

właściwie przetwarzane albo są niepełne, może wnieść o ich poprawienie lub uzupełnienie. 

 

b. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 

 

Użytkownik może wnieść o usunięcie rejestrowanych przez NumerRamy.pl jego danych osobowych. 
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c. prawo do ograniczenia danych osobowych 

 

Użytkownik może wnieść o ograniczenie przetwarzanych przez NumerRamy.pl jego danych 

osobowych. 

 

d. prawo do przenoszenia danych 

 

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył do NumerRamy.pl w związku 

z założeniem konta i korzystaniem z NumerRamy.pl, w ustrukturyzowanej i możliwej do odczytu 

maszynowego formie. Użytkownik ma również prawo żądać przekazania tych danych osobowych 

stronie trzeciej. Jeśli użytkownik zażąda od NumerRamy.pl przekazania danych osobowych 

bezpośrednio stronie trzeciej, NumerRamy.pl zrobi to, jeśli tylko jest to technicznie możliwe. 

 

e. prawo do sprzeciwu  

 

Użytkownicy mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Jeśli wyrazi 

sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych dla danego celu NumerRamy.pl 

zbada, czy jego dane osobowe rzeczywiście nie muszą już być wykorzystywane do tego celu. 

NumerRamy.pl będzie mógł wówczas podjąć decyzję o ewentualnym zaprzestaniu przetwarzania 

danych osobowych danego użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o decyzji 

NumerRamy.pl. 

 

f. prawo do wycofania zgody 

 

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na szczególne przetwarzanie jego danych osobowych, zawsze może tę 

zgodę wycofać. Wówczas NumerRamy.pl nie będzie już mógł przetwarzać jego danych osobowych. 

 

 

NumerRamy.pl ma miesiąc na odpowiedź na wniosek użytkownika. W szczególnych przypadkach 

NumerRamy.pl może przedłużyć ten okres do dwóch miesięcy. Aby NumerRamy.pl wykonał wniosek 

użytkownika, będzie musiał potwierdzić jego tożsamość, na przykład w przypadku żądania dostępu do 

danych osobowych. NumerRamy.pl może również wnosić o doprecyzowanie przez użytkownika 

żądania. 

 

7. Bezpieczeństwo danych osobowych 

 

NumerRamy.pl deklaruje, że zapewni bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Aby 

zapobiec bezprawnemu dostępowi lub ujawnieniu danych osobowych. NumerRamy.pl, zapewnia 

środki techniczne i organizacyjne dla ochrony i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników. 

 

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych 

 

Aktualnie NumerRamy.pl nie używa zautomatyzowanych narzędzi do przetwarzania danych 

osobowych dotyczących użytkowników. Jeśli to się w przyszłości zmieni, np. ze względu na chęć 

lepszego dopasowania usług oferowanych przez NumerRamy.pl do potrzeb użytkowników, 

NumerRamy.pl zmieni niniejszą Informację i poinformuje o tym użytkowników. 

 

9. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl 

 

NumerRamy.pl przetwarza dane osobowe swoich użytkowników na podstawie umowy (jeżeli 

przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy), ich zgody (jeżeli została wyrażona) 

i w uzasadnionym interesie NumerRamy.pl (w tym w celu ochrony NumerRamy.pl i użytkowników 

przed zagrożeniami, przestrzegania obowiązków NumerRamy.pl wynikających z powszechnie 
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obowiązujących przepisów prawa, poprawy jakości działalności prowadzonej przez NumerRamy.pl, 

czy prowadzenia działalności przez NumerRamy.pl). 

 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez NumerRamy.pl 

nie powinien zakładać konta w serwisie NumerRamy.pl. 

 

10. Okres przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl 

 

NumerRamy.pl przechowuje dane osobowe użytkownika, podczas gdy jego konto jest aktywne lub 

jeśli jest to niezbędne, aby zapewnić użytkownikowi możliwość korzystania z serwisu NumerRamy.pl. 

Dotyczy to danych podanych NumerRamy.pl przez użytkowników lub wygenerowanych bądź 

wywnioskowanych ze sposobu korzystania przez użytkownika z serwisu NumerRamy.pl. Jeśeli konto 

użytkowika jest aktywne, a użytkownik korzysta z NumerRamy.pl (nawet sporadycznie), 

NumerRamy.pl przechowuje informacje o nim i aktywny profil, dopóki nie zdecyduje się on na 

zamknięcie konta. 

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się zamknąć swoje konto w NumerRamy.pl, jego dane osobowe przestaną 

być widoczne w NumerRamy.pl dla innych użytkowników w ciągu 24 godzin. Z zasady NumerRamy.pl 

usuwa dane osobowe podane na koncie użytkownika w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia konta, 

z wyjątkiem przypadków podanych poniżej. 

 

NumerRamy.pl przechowuje dane osobowe użytkownika nawet po zamknięciu konta przez 

użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań prawnych (łącznie z wnioskami 

uprawnionych organów państwowych), wymogów prawnych, rozwiązywania sporów, utrzymywania 

bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania umowy 

zawartej z użytkownikiem (w tym jeśli wynika to z Regulaminu i warunkówi używania serwisu 

NumerRamy.pl) lub spełnienia prośby użytkownika. Po zamknięciu konta użytkownika NumerRamy.pl 

nadal przechowuje zanonimizowane / spseudonimizowane dane. 

 

Informacje udostępnione przez użytkownika innym osobom (np. poprzez wiadomości, udostępnienie 

ich pzez inne osoby w portalach społecznościowych) pozostaną widoczne po zamknięciu konta przez 

użytkownika lub usunięciu informacji z jego profilu lub skrzynki pocztowej. NumerRamy.pl nie 

kontroluje danych, które zostały skopiowane z serwisu NumerRamy.pl przez innych użytkowników. 

Profil użytkownika może pokazywać się w usługach stron trzecich (np. w wynikach wyszukiwarek 

internetowych), dopóki nie zostanie odświeżona ich pamięć podręczna. 

 

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

Aktualnie NumerRamy.pl nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich (takie, 

które nie stosują rozporządzenia o ochronie danych osobowych) ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

12. Kontakt z NumerRamy.pl 

 

W sprawie wniosków, pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 

NumerRamy.pl, Użytkownicy mogą się kontaktować bezpośrednio z NumerRamy.pl poprzez podany 

poniżej adres e-mail: 

 

kontakt@numerramy.pl 

 

Użytkownicy mogą się również skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

chcą złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez NumerRamy.pl. Dane 

kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to: 
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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00 

fax. 22 531 03 01 

kancelaria@uodo.gov.pl 

 

13. Aktualizacja Informacji przez NumerRamy.pl 

 

Niniejsza Informacja może być aktualizowana. Może to mieć miejsce, na przykład w przypadku 

dodatkowych wymogów prawnych, albo w przypadku przetwarzania danych osobowych przez 

NumerRamy.pl w nowych celach. Aktualną wersję Informacji można zawsze znaleźć pod adresem 

https://numerramy.pl/polityka-prywatnosci 
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