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Oznaczając powyższe pole kwadratu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w 
zakresie i w celu niżej wskazanym, przez administratora: ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365926, NIP: 5222961576, 
posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych, adres e-mail enpulse@enpulse. 
[„Administrator”]. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
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, („RODO”) oraz innymi przepisami prawa. Wszystkie 
wskazane w niniejszej formule informacje odnoszą się do sposobu i zakresu przetwarzania Twoich 
danych osobowych przez Administratora. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: 
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma przedsiębiorcy, będącego Twoim pracodawcą lub 
przedsiębiorstwo, z którym współpracujesz. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest 
umożliwienie Administratorowi kontaktu z Tobą w związku z prowadzoną przez nich działalnością (w 
przypadku Zmotywowani.pl jest to w szczególności badanie rynku i opinii publicznej, reklama, 
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, działalność portali 
internetowych), w tym w szczególności umożliwienie przekazywania Tobie newsletter’a. Podstawą 
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe mogą być 
udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie 
uzasadniony interes Administratora, bądź, gdy wyrazisz na to zgodę. Ponadto dane te mogą być 
ujawniane również podmiotom wspierającym działania Administratora, w tym w szczególności firmom 
księgowym, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim, operatorom pocztowym i 
firmom kurierskim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści 
danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i zażądania ich przeniesienia do innego administratora, jak również prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i uzyskania kopii 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. W razie dodatkowych pytań, możesz się skontaktować z Administratorem pod 
wskazanym powyżej adresem, a także pod podanym powyżej adresem e-mail. Dane osobowe będą 
przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Czas 
przetwarzania danych może zostać wydłużony przez Administratora w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie - jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

 

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Enpulse (Zmotywowani.pl 
Sp. z o.o.). 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w postaci: imię i 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, firma przedsiębiorcy, będącego Twoim pracodawcą lub 
przedsiębiorstwo, z którym współpracujesz, dla celów marketingowych, w tym w szczególności celem 
umożliwienia Administratorowi przekazywania mi materiałów i informacji marketingowych. Wyrażam 
również zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych na podany przeze mnie adres 
e-mail. 


