
Polityka prywatności
Wstęp
W Helen Doron Connect, Ltd. ( także: „ My ” lub „ Firma ”) szanujemy Twoją prywatność
i zobowiązujemy się chronić prywatność naszych użytkowników („ Użytkownik ” lub
„ Ty ”).
Niniejsza Polityka Prywatności jest naszym sposobem na poinformowanie Cię, w jaki
sposób będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać wszelkie informacje, które
przekazujesz nam online poprzez korzystanie z naszych stron internetowych
( „Witryny” ), aplikacji mobilnych („ Aplikacje ”) i innych usług udostępnianych przez
nas online (łącznie  „Usługi” ). Informuje również o wyborach, których możesz dokonać
w zakresie sposobu wykorzystania informacji, które nam przekazujesz.
Jeśli masz mniej niż 16 lat, poproś rodziców/opiekunów, aby przeczytali i omówili
to z Tobą. Zawsze powinieneś upewnić się, że uzyskałeś zgodę
rodzica(ów)/opiekuna(ów) przed przekazaniem nam jakichkolwiek informacji lub
przesłaniem nam jakichkolwiek materiałów.
Polityka prywatności jest częścią naszych  Ogólnych Warunków Usługi („OWU”)     i jest
do niej włączona przez odniesienia.
Zachęcamy do uważnego zapoznania się z Polityką Prywatności i wykorzystania jej do
podejmowania świadomych decyzji. Korzystając z naszych Usług, Ty (i Twoi
rodzice/opiekunowie, jeśli dotyczy) zgadzasz się na warunki niniejszej polityki. Jeśli Ty
(lub Twoi rodzice/opiekunowie) nie zgadzasz się z niniejszą polityką, nie podawaj
żadnych informacji.

Należy pamiętać, że aby móc oferować nasze kursy nauki języka angielskiego oraz
związane z nimi usługi i produkty, będziemy uzyskiwać dodatkowe informacje (offline)
dotyczące naszych uczniów i ich rodziców. Uzyskujemy ich zgodę, w odrębnym
formularzu zgody, przed jakimkolwiek gromadzeniem i przetwarzaniem takich danych.

W niniejszej Polityce prywatności możesz przeczytać o:

● Kiedy konieczna jest zgoda rodziców/opiekunów
● Jakie rodzaje informacji zbieramy i w jaki sposób:

○ Cookies i Google Analytics
● W jaki sposób wykorzystujemy  gromadzone przez nas informacje
● Z kim dzielimy  się informacjami i w jakim celu?
● Twoim prawie do prywatności
● Jak długo przechowujemy gromadzone przez nas informacje
● Jak chronimy Twoje informacje?
● Przelewie międzynarodowy
● Marketingu
● Jak się z nami skontaktować

Zgoda rodziców/opiekunów 

Jeśli masz mniej niż 16 lat, zawsze musisz uzyskać zgodę rodziców/opiekunów
przed skontaktowaniem się z nami i interakcją z nami.
Być może będziemy musieli sprawdzić, czy Twoi rodzice/opiekunowie zgadzają się na
korzystanie z naszych Usług. W ramach tej kontroli możemy poprosić Cię o dane
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kontaktowe Twojego rodzica/opiekuna (np. adres e-mail lub numer telefonu), abyśmy
mogli się z nimi skontaktować i potwierdzić ich zgodę.

Możemy również sprawdzić, czy podane przez Ciebie dane kontaktowe dotyczą Twoich
rzeczywistych rodziców/opiekunów. Jeśli dowiemy się, że podałeś nam fałszywe
informacje lub jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od Twoich rodziców/opiekunów w
rozsądnym czasie, możemy nie być w stanie oferować Ci naszych Usług.

Jakie informacje zbieramy
Zbieramy dwa rodzaje danych i informacji od naszych Użytkowników.

Pierwszy rodzaj informacji to informacje umożliwiające indywidualną
identyfikację, a mianowicie informacje, które identyfikują osobę lub mogą przy
rozsądnym wysiłku zidentyfikować osobę („ Dane osobowe ”). Są to
następujące kategorie danych. Podstawą przetwarzania takich informacji jest
konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

● Informacje do logowania : W celu korzystania z naszych Usług może być
wymagane zarejestrowanie/zalogowanie się do Usług. W ramach tego procesu
możemy zbierać Twoje imię i nazwisko, wiek oraz adres e-mail. Jeśli masz
mniej niż 16 lat, możemy również poprosić Cię o dane kontaktowe Twojego
rodzica/opiekuna (np. adres e-mail lub numer telefonu), abyśmy mogli się z
nimi skontaktować i uzyskać jego zgodę.

● Informacje o aktywności : W ramach naszych Usług możemy gromadzić Dane
Osobowe, które są związane z Twoją aktywnością w Witrynach lub Aplikacjach
(np. w jakich grach brałeś udział? jaki poziom osiągnąłeś? itp.). Informacje te
mogą nam pomóc w śledzeniu i ocenie Twojego poziomu znajomości języka
angielskiego .

● Dodatkowe Informacje: Zbieramy również dodatkowe informacje, które
ułatwiają nam kontakt z Tobą oraz niezbędne są do naszych celów
wewnętrznych. W ramach naszych Usług możemy  potrzebować niektórych
danych związanych z Twoim miejscem zamieszkania (np. kodu pocztowego) w
celu znalezienia najbliższego centrum edukacyjnego. Ponadto gromadzimy
Twoje dane, gdy odpowiadasz na wiadomości od nas, kontaktujesz się z
naszym wsparciem, komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail
lub Witryn lub udostępniasz dodatkowe informacje o sobie lub o innych
poprzez korzystanie z Usług. Podstawą prawną przetwarzania takich danych
jest uzasadniony prawnie cel administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

● Informacje o urządzeniu : Możemy również zbierać dane osobowe z Twojego
urządzenia, takie jak adres IP i inne identyfikatory internetowe (tj. dane online
zebrane z urządzeń, aplikacji i protokołów użytkownika, które pozostawiają
ślady, które mogą służyć do identyfikacji użytkowników).

● Treść : Helen Doron Connect Ltd. może przesyłać posty lub w inny sposób
udostępniać referencje, zdjęcia, blogi, filmy i inne treści („ Treści ”) w
Usługach, które mogą zawierać Twoje Dane Osobowe. Takie Treści będą
wykorzystywane przez nas wyłącznie na podstawie Twojej (lub, w stosownych
przypadkach), zgody Twoich rodziców/opiekunów. Zarówno my, jak i inni
użytkownicy możemy oglądać i udostępniać Treści, które są publicznie
dostępne za pośrednictwem Usług i innych platform.
Drugi rodzaj informacji to dane, które nie pozwalają na identyfikację konkretnej
osoby czy użytkownika, , które mogą być udostępniane lub gromadzone



podczas korzystania z Usług przez użytkownika („Dane nieosobowe ”). Nie
jesteśmy świadomi tożsamości użytkownika, od którego zebrano Informacje
nieosobowe.

Gromadzone dane nieosobowe mogą obejmować: i) nazwę użytkownika i hasło; ii)
informacje o Twojej aktywności w Usługach (np. przeglądane strony, przeglądanie online,
kliknięcia, działania, znaczniki czasu itp.); oraz zagregowane informacje o użytkowaniu i
informacje techniczne przesyłane przez Twoje urządzenie, w tym pewne informacje o
oprogramowaniu i sprzęcie (np. typ przeglądarki i systemu operacyjnego używanego
przez Twoje urządzenie, preferencje językowe, czas dostępu i nazwa domeny witryny, z
której połączyłeś się z Usługami ; itp.).

Jeśli połączymy dane osobowe z danymi nieosobowymi, połączone informacje będą
traktowane jako dane osobowe tak długo, jak pozostaną połączone.

Możemy anonimizować lub usuwać elementy identyfikujące informacje gromadzone
przez Usługi lub w inny sposób, tak aby informacje same w sobie nie umożliwiały
osobistej identyfikacji użytkownika. Nasze wykorzystanie i ujawnianie takich
zagregowanych lub pozbawionych elementów identyfikacyjnych informacji nie podlega
żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszej Polityki prywatności i możemy ujawniać
je innym bez ograniczeń i w dowolnym celu.

Pliki cookie i Google Analytics
Używamy plików cookie i innych technologii w naszych powiązanych Usługach, w tym
podczas odwiedzania naszych Witryn lub uzyskiwania dostępu do naszych Usług.

„Cookie” to niewielka informacja, którą witryna internetowa przypisuje do Twojego
urządzenia podczas przeglądania witryny. Pliki cookie są bardzo pomocne i mogą być
wykorzystywane do różnych celów. Cele te obejmują umożliwienie sprawnego
poruszania się między stronami, umożliwienie automatycznej aktywacji niektórych
funkcji, zapamiętywanie Twoich preferencji oraz przyspieszenie i ułatwienie interakcji
między Tobą a naszymi Usługami. Pliki cookie służą również do gromadzenia danych
statystycznych dotyczących korzystania z naszych Usług.

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

● „sesyjne pliki cookie”,  które są przechowywane tylko tymczasowo podczas
sesji przeglądania w celu umożliwienia normalnego korzystania z systemu i są
usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki;

● „trwałe pliki cookie”,  które są odczytywane tylko przez naszą stronę
internetową, zapisywane na Twoim komputerze przez określony czas i nie są
usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są używane tam, gdzie
musimy wiedzieć, kim jesteś w przypadku powtórnych wizyt, na przykład, aby
umożliwić nam przechowywanie Twoich preferencji przy następnym logowaniu;

● „pliki cookie stron trzecich”,  które są ustawiane przez inne usługi online,
które uruchamiają treści na przeglądanej stronie, na przykład przez
zewnętrzne firmy analityczne, które analizują nasz dostęp do sieci.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację
użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o tobie, mogą być przez nas
powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z
nich. Możesz usunąć pliki cookie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi



preferencji urządzenia; jednak, jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre
funkcje naszej Usługi mogą nie działać poprawnie, a korzystanie z Internetu może być
ograniczone.

Używamy również narzędzia o nazwie „Google Analytics” do zbierania informacji o
korzystaniu przez Ciebie z Usług. Google Analytics gromadzi informacje, takie jak
częstotliwość uzyskiwania dostępu do Usług przez użytkowników, odwiedzane przez
nich strony itp. Informacje uzyskane z Google Analytics wykorzystujemy wyłącznie do
ulepszania naszych Usług. Google Analytics zbiera adres IP przypisany do Ciebie w dniu
odwiedzania witryn, a nie Twoje imię i nazwisko lub inne informacje identyfikujące. Nie
łączymy informacji zebranych za pomocą Google Analytics z informacjami
umożliwiającymi identyfikację osoby. Zdolność Google do wykorzystywania i
udostępniania informacji zebranych przez Google Analytics na temat Twoich wizyt w tej
witrynie jest ograniczona  Warunkami korzystania z usługi Google
Analytics  oraz  Polityką prywatności Google .
Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje
Używamy i udostępniamy Twoje Dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce
prywatności. Oprócz celów wymienionych powyżej, gromadzone przez nas dane
osobowe są wykorzystywane do jednego z następujących celów:

● aby założyć konto i świadczyć nasze Usługi (np. gry online, zajęcia edukacyjne
itp.);

● aby ocenić Twój poziom języka angielskiego i śledzić postępy;
● aby pomóc Ci znaleźć najbliższe centrum nauki języka angielskiego oraz

dokonywać wewnętrznych rozliczeń z naszymi partnerami;
● aby uzyskać zgodę rodzica/opiekuna na korzystanie z Usług (jeśli masz mniej

niż 16 lat);
● aby zidentyfikować i uwierzytelnić Twój dostęp do niektórych funkcji Usług;
● aby wyświetlać Treści innym użytkownikom i wykorzystywanie ich w celach

marketingowych (np. poprzez platformy mediów społecznościowych, strony
internetowe, ulotki, broszury itp.);

● aby przeprowadzać badania lub analizy w celu ulepszania i dostosowywania
naszych Usług do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników;

● Aby sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi (patrz poniżej w sekcji
„Marketing”).

● aby wykrywać i zapobiegać nielegalnej działalności lub jakiejkolwiek innej
działalności, która może zagrozić lub negatywnie wpłynąć na integralność
Usług;

● aby wspierać i rozwiązywać problemy z naszymi Usługami, odpowiadać na
Twoje pytania i komunikować się z Tobą;

● aby zbadać naruszenia i egzekwować nasze zasady, a także zgodnie z
wymogami prawa, regulacji lub innego organu publicznego lub zastosować się
do wezwania sądowego lub podobnego lub odpowiedzieć na żądanie
uprawnionego organu publicznego.

Komu udostępniamy gromadzone przez nas informacje („Odbiorcy”)
Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych
stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce
prywatności. Twoje Dane Osobowe mogą być również udostępniane następującym
Odbiorcom:
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● Członkowie HD;
● podwykonawcom i innym usługodawcom zewnętrznym;
● audytorzy lub doradcy któregokolwiek z procesów biznesowych Spółki; oraz
● potencjalnych nabywców lub inwestorów w Spółce;
● spółce 5MF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wspierającej administratora w

zakresie świadczenia Usług na terenie Polski
Oprócz celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności możemy udostępniać
Dane osobowe w dowolnym z następujących celów:

● przechowywanie lub przetwarzanie Danych Osobowych w naszym imieniu (np.
dostawcy usług przetwarzania w chmurze);

● przetwarzanie danych osobowych w celu pomocy w naszych działaniach
biznesowych (np. uwierzytelnianie dostępu, audyt naszych operacji itp.);

● wykonywanie badań, diagnostyki technicznej i analityki; oraz
● przekazywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, zgodnie z naszą

polityką marketingową (patrz poniżej w sekcji „Marketing”).
Możemy również ujawnić odpowiednie Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w
Witrynach lub Aplikacjach (np. w jakich grach brałeś udział? jaki poziom osiągnąłeś? itp.)
oraz inne istotne informacje, które nam udostępniasz (np. zapytania, informacje zwrotne
itp. .) z członkami HD (np. nauczycielami), którzy są powiązani z twoimi kursami nauki
języka angielskiego.

We wszystkich okolicznościach, w których dane osobowe mogą stać się znane naszym
członkom HD, agentom i zewnętrznym dostawcom usług, obowiązują ustalenia
dotyczące poufności.

Możemy również ujawnić Dane osobowe lub wszelkie informacje przesłane za
pośrednictwem Usług, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że ujawnienie takich
informacji jest pomocne lub uzasadnione w celu: (i) przestrzegania wszelkich
obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub nakazów rządowych
; (ii) egzekwowania naszych zasad, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie ich
potencjalnych naruszeń; (iii) badać, wykrywać, zapobiegać lub podejmować działania w
związku z nielegalnymi działaniami lub innymi wykroczeniami, podejrzeniem oszustwa
lub problemami z bezpieczeństwem; (iv) w celu ustalenia lub skorzystania z naszych
praw do obrony przed roszczeniami prawnymi; (v) zapobiec naruszeniu praw, własności
lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, Ciebie lub jakiejkolwiek strony
trzeciej; lub (vi) w celu współpracy z organami ścigania lub w przypadku, gdy uznamy to
za konieczne w celu wyegzekwowania własności intelektualnej lub innych praw.

Zbieranie informacji przez osoby trzecie
Nasza polityka dotyczy wyłącznie wykorzystywania i ujawniania informacji, które sami od
Ciebie zbieramy. W zakresie, w jakim ujawniasz swoje informacje innym podmiotom za
pośrednictwem naszych Usług (np. klikając łącze do dowolnej innej witryny lub
lokalizacji) lub za pośrednictwem innych witryn w Internecie, mogą obowiązywać inne
zasady ich wykorzystywania lub ujawniania informacji, które ujawniasz..

Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich witryn i
usług stron trzecich oraz korzystania z nich.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach RODO



Jeśli jesteś osobą zamieszkującą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„ EOG ”), pamiętaj, że podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania Twoich
Danych Osobowych będzie zależeć od zebranych Danych Osobowych i konkretnego
kontekstu, w jakim je zbieramy. Zwykle zbieramy od Ciebie Dane Osobowe tylko wtedy,
gdy: (a) mamy na to Twoją zgodę, (b) gdy potrzebujemy Twoich Danych Osobowych do
wykonania umowy z Tobą (np. w celu dostarczenia zamówionej Usługi), (c) gdy
przetwarzanie leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie; lub (d) w przypadku, gdy
jesteśmy zobowiązani do gromadzenia, przechowywania lub udostępniania takich
Danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
W niektórych przypadkach możemy potrzebować Danych Osobowych do ochrony
Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest  Twoja zgoda, masz prawo do jej
wycofania w dowolnym momencie. W przypadku, gdy przetwarzamy dane w oparciu o
nasz uzasadniony intere, masz prawo do sprzeciwu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących
podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe,
skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych poniżej.

Prawa użytkownika i zachowanie
Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego możesz w każdej chwili skontaktować
się z nami w celu:

● uzyskania dostępu, usunięcia, zmiany lub aktualizacji wszelkich dotyczących
Cię Danych Osobowych lub

● zażądać zaprzestania dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w
określoy sposób (na przykład możesz poprosić o zaprzestanie
wykorzystywania lub udostępniania Twoich danych osobowych stronom
trzecim) lub zażądać usunięcia Twoich danych osobowych (z zastrzeżeniem
wszelkich innych zobowiązań prawnych, które mogą wymagać nas, aby
zachować informacje).

Należy pamiętać, że o ile nie poinstruujesz nas inaczej, przechowujemy gromadzone
przez nas informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług i
przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania
naszych umów.

Możemy poprawić, uzupełnić lub usunąć niekompletne lub niedokładne informacje w
dowolnym momencie i według własnego uznania.

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępowaliśmy z Twoimi danymi
osobowymi, skontaktuj się z nami bezpośrednio pod
adresem dpo@helendorongroup.com
Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi lub uważasz, że zbieramy lub
przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do
odpowiedniego organu nadzorczego w Twoim kraju zamieszkania.

Uwaga : jeśli zbieramy Dane osobowe od rodzica (rodziców)/opiekuna (opiekunów) w
ramach Usług, będziemy traktować takie informacje w taki sam sposób, w jaki traktujemy

mailto:dpo@helendorongroup.com


i chronimy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką, w tym w odniesieniu do „praw do
prywatności” wyszczególnionych w tej sekcji.
Jak chronimy Twoje dane?
Z wielką starannością wdrażamy i utrzymujemy bezpieczeństwo Usług i Twoich
informacji. Stosujemy standardowe procedury i zasady branżowe, aby zapewnić
bezpieczeństwo informacji naszych użytkowników i zapobiec nieuprawnionemu
wykorzystaniu takich informacji.

Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony informacji, nie możemy ponosić
odpowiedzialności za działania osób, które uzyskują nieautoryzowany dostęp lub
nadużywają naszych Usług i nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych,
dorozumianych ani innych, że uniemożliwimy taki dostęp.

Transfer międzynarodowy
Ponieważ działamy globalnie, może być konieczne przekazanie Twoich danych
osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej. Ochrona danych i inne przepisy prawne w
tych krajach mogą nie być tak kompleksowe, jak te obowiązujące w Unii Europejskiej – w
takich przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia podobnego poziomu ochrony
Państwa Danym Osobowym oraz że takie przekazywanie jest zgodne z Przepisy UE
dotyczące prywatności i ochrony danych.

Marketing
My i nasi Członkowie HD możemy od czasu do czasu wykorzystywać Dane osobowe,
które nam dobrowolnie udostępniłeś, w celu dostarczenia materiałów promocyjnych
dotyczących naszych kursów nauki języka angielskiego oraz innych powiązanych usług i
produktów.

W trosce o Państwa prawo do prywatności udostępniamy w ramach takich materiałów
marketingowych środki do odmowy otrzymywania dalszych ofert
marketingowych. Ponadto w dowolnym momencie możesz poprosić o anulowanie
subskrypcji i zaprzestanie otrzymywania ofert marketingowych, kontaktując się,
wysyłając pustą wiadomość ze słowem „usuń” na adres info@helendoronconnect.com

Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnujesz z subskrypcji naszej listy mailingowej,
możemy nadal wysyłać okresowe wiadomości e-mail informujące o problemach
technicznych, serwisowych lub dotyczących bezpieczeństwa związanych z naszymi
Usługami.

Transakcja korporacyjna
Możemy udostępniać Informacje, w tym Twoje Dane Osobowe, w przypadku transakcji
korporacyjnej (np. sprzedaży znacznej części naszej działalności, fuzji, konsolidacji lub
sprzedaży aktywów). W takim przypadku nasza firma przejmująca przejmie prawa i
obowiązki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Aktualizacje lub zmiany Polityki Prywatności
Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę prywatności, według naszego
wyłącznego uznania, a najbardziej aktualna wersja będzie zawsze publikowana na
naszej  stronie internetowej  (zgodnie z nagłówkiem „Ostatnia aktualizacja”). Zachęcamy
do regularnego przeglądania niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich

http://www.helendoron.com/privacy-policy?__hstc=45600059.48223073f66d27aefd4574e913a6c259.1663831942557.1663842542203.1663919281104.4&__hssc=45600059.1.1663919281104&__hsfp=123908277


zmian. W przypadku istotnych zmian powiadomimy Cię za pośrednictwem naszych
Usług lub e-mailem. 

Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz jakiekolwiek ogólne pytania dotyczące Usług, skontaktuj się z nami pod
adresem info@helendoronconnect.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki lub informacji, które zbieramy o
Tobie i w jaki sposób z nich korzystamy, skontaktuj się z nami pod adresem
dpo@helendoronconnect.com

Jeśli mieszkasz w UE, możesz również zwrócić się do naszego przedstawiciela UE:

EDPO (Europejski Urząd Ochrony Danych)                                                  
1. Pisząc do EDPO pod adresem Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Bruksela,

Belgia
2. korzystając z internetowego formularza wniosku

EDPO: https://edpo.com/gdpr-data-request/
Dane firmy
Helen Doron Connect Ltd.,

https://edpo.com/gdpr-data-request/

