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Polityka Prywatności

Energomix Sp. z o.o.
Tel. 533 336 235
e-mail: kontakt@cefo.pl
ul. Czereśniowa 98 lok. 117
02-456 Warszawa

Wstęp
Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje tzw. Rozporządzenie Ogólne o
Ochronie Danych Osobowych, w skrócie „RODO” (Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
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Administratorem Państwa danych osobowych jest Energomix Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czereśniowa
98 lok. 117, 02-456 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000339431
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o nr NIP: 522-293-25-63, o nr REGON: 142056915.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem
formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Energomix Sp. z o.o., w celu realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
Państwa dane osobowe w postaci m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu czy innych
danych teleadresowych, wykorzystywane mogą być w celu marketingu i oferowania produktów
i usług Energomix Sp. z o.o., a także realizacji usług i innych działań́ z tym związanych.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
poprzez kontakt na adres mailowy kontakt@cefo.pl.
Dane przetwarzane dla potrzeb wskazanych w pkt. 3 możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą
Państwo sprzeciw.
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
Podanie danych jest dobrowolne.

Na naszej stronie internetowej www.cefo.pl wykorzystujemy tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe,
zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one
odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług
korzystamy (np. informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk
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odwiedzin naszej strony internetowej). Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza
wykorzystywanie cookies na Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody
na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony
internetowej, można zmienić ́ ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną
obsługę ̨ plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
Ustawienia można zmienić.
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