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ZASADY OTRZYMYWANIA NEWSLETTERA 

 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania 
od dnia 25 maja 2018 roku 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO" informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w bazie danych newsletter jest HappyHours 
Ewa Karpińska z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 72/1, 00-682 Warszawa. Dane kontaktowe: 
tel. 501 161 849, adres e-mail: biuro@happyhours.edu.pl. 

2. HappyHours Ewa Karpińska przetwarza dane osobowe w celach: 
a) Świadczenia bezpłatnej usługi edukacyjnej polegającej na wysyłaniu cotygodniowego 

newslettera z materiałami na temat nauki języka angielskiego takimi jak słownictwo 
ogólne, biznesowe i branżowe, gramatyka oraz bezpłatne ebooki, teksty blogowe 
dotyczące nauki języka angielskiego, informacje o organizowanych eventach online, 
np. live na Facebooku bądź webinary.  

b) Świadczenia bezpłatnej usługi edukacyjnej polegającej na udostępnieniu testu 
poziomującego z języka angielskiego online (https://happyhours.edu.pl/test). 

c) Marketingowych. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów opisanych w 

pkt 2. 
5. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, wypisując się z 

newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego linku, który znajduje się na końcu newslettera. 
7. Odbiorcami danych osobowych będą:  

a) FreshMail Sp. z o.o. – podmiot udostępniający oprogramowanie służące do 
prowadzenia bazy danych,  

b) Home.pl S. A. – podmiot dostarczający usługi internetowe, 
c) Podmioty dostarczające i wspierające usługi informatyczne, 
d) Podmioty dostarczające i wspierające usługi marketingowe. 

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do 
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 
wcześniej. 
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9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 
zwrócić się do HappyHours Ewa Karpińska z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od 
powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

 
 
 
 
 

  


