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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych CashDirector S.A. 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie, 
adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000424600, kapitał zakładowy 14.167.546,- zł, w całości opłacony, NIP: 
5222885734, REGON: 141400865 e-mail: info@cashdirector.com, tel. 22 100 50 60 (dalej: 
„Administrator”), która będzie przetwarzała przekazane przez Pana/Panią dane osobowe tj. imię i 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP w celu udostępnienia darmowego e-booka, a w razie 
wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych, także w celu przekazywania 
Panu/Pani przez Administratora informacji na temat produktów, usług i promocji własnych. 
 
CashDirector S.A. – Administrator informuje o tym, że: 
 
1) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
udostępnienia darmowego e-booka 
 
2) W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo dostępu do udostępnionych przez siebie danych 
osobowych. 
 
3) W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane za Pana/Pani zgodą, posiada Pan/Pani prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
4) Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
jak również prawo do przenoszenia danych. 
 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie 
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 
Administrator nie będzie udostępniać Pana/Pani danych żadnemu podmiotowi dla celów 
marketingowych. 
 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. 
 
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 
 
8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, infolinia: 606-950-000. 
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