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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU eListy.pl 

obowiązuje od 03.11.2021 r. 

 

1. DEFINICJE  

 
1.1. Administrator – EDC Expert Sp. z o.o. (zwaną dalej „EDC”) z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 
ul. Belzacka nr 176/178, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545379, NIP: 7252083093, REGON: 360868745, 
kapitał zakładowy 2.383.800,00 PLN. 

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej  
do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane  
o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej 
podobnej technologii. 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

1.4. RODO – Rozporządzenie 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. 

1.5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem elektronicznym  www.elisty.pl  

1.6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną. 

1.7 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron 
internetowych Serwisu 

1.8. Przez „Usługę” należy rozumieć usługę „elisty.pl” realizowaną przez EDC w ramach Serwisu, w tym 
również korzystanie przez Użytkownika z konta Użytkownika dostępnego przez Serwis. Zasady korzystania  
z Usługi określone zostały w Regulaminie. 

1.9. Wszelkim wyrażeniom zawartym w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, które pisane są wielkimi 
literami, przypisuje się znaczenie nadane im w regulaminie serwisu „elisty.pl” (zwanym dalej „Regulaminem”). 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU 

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie 
niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. 
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas 
korzystania z Serwisu przez Użytkownika.EDC oświadcza, że zapewnia najwyższy poziom poufności 
przekazanych danych oraz oświadcza, że realizuje Usługę zgodnie z certyfikowanym Systemem Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, a system zarządzania jakością świadczonych Usług odpowiada 
wymogom normy PN - EN ISO 9001. 
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3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W PORTALU 

3.1 REJESTRACJA W SERWISIE 

W celu założenia Konta Użytkownika w ramach Serwisu „elisty.pl” oraz w celu realizacji Usług, 
Administrator prosi Użytkownika o podanie następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP w przypadku osób fizycznych będących 
przedsiębiorcami, a także danych koniecznych do realizacji procesu płatności, w tym numeru rachunku 
bankowego Użytkownika. W Regulaminie mogą zostać wymienione inne Dane Osobowe, które Użytkownik 
powinien podać w celu lub w trakcie korzystania z Usług. 

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia 
i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi 
konta, a ich niepodanie wyłącza możliwość korzystania z Usługi. 

3.2 DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE: 

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie 
danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników  
w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną 
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego 
praw. 

- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych 
w celach marketingowych zostały opisane w pkt „MARKETING”. 

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi używając urządzeń mobilnych, Administrator może zbierać  
w szczególności dane identyfikacyjne urządzenia mobilnego Użytkownika, a także jego operatora usług 
internetowych. Dane te będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach 
statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 
Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być wymagane w innych uzasadnionych 
okolicznościach, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany. 

FORMULARZ  KONTAKTOWY 

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego 
formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do 
skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne 
dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest 
wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie 
pozostałych danych jest dobrowolne. 

. Dane osobowe są przetwarzane: 

- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – 
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 
6 ust. 1 lit. b RODO); 
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- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez 
Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 

3.4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ  

Złożenie zamówienia (zakupu usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych 
osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi 
zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.  

Dane osobowe są przetwarzane: 

- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania  
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną 
przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności  
z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek 
prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników  
w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną 
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego 
praw. 

3.5 MARKETING 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, 
które mogą polegać na: 

- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama 
kontekstowa); 

- prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe); w tym na temat produktów i usług 
innych podmiotów, o ile Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili 
odwołać zgodę.  

3.6 REKLAMA KONTEKSTOWA 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku  
z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji 
Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego 
interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. 
Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin 
Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym 
Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest 
m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać 
loginu i hasła. Pliki te zapamiętują wybrane usługi czy dostosowują treści strony do zainteresowań 
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Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam 
rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. 

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym 
celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać  

z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń  
w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną na ekranie. 

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług 
świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne 
podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując 
informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu 
końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 

- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. 
user input cookies); 

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji 
(ang. authentication cookies); 

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie 
uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji 
(ang. multimedia player session cookies); 

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej 
(ang. user interface customization cookies), 

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,  

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, 
do czasu: 

- zakończenia wykonywania umowy, (zlikwidowaniu konta) 

- wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub 

- zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną 
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. 

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie  
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane 
są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
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przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać  
w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych 
przez Administratora, w tym na adres email: iod@edc.expert  

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów 
marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – 
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną 
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych  
i statystycznych).  

Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował 
wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,  
a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia 
odpowiedzialności Użytkownika. 

7. ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym  
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę wysyłki Poczcie Polskiej S.A. oraz Speedmail  
Sp. z o.o.  

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym 
podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika 
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się  
na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG, a jeśli zaszłaby taka konieczność tylko  
z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została 
wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 

- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 

- w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza 
Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym 
oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich 
przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, 
żeby informacje osobowe były poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uzyskane tylko dla 
określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, odpowiednie i nie 
nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania, dokładne i aktualne, nie przechowywane dłużej niż to 
niezbędne, bezpiecznie przechowywane, nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony. 
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W celu lepszego zabezpieczenia konta Użytkownika rekomendowane jest: 

- stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w prosty sposób 
odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry 
i znaki specjalne. 

- zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych 
(loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim 

- wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest 
równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.mojawies.pl  

- korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów 

- korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano 
wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko 
przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje w trakcie korzystania z konta. 

- jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, nie powinien 
zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. 

11. DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@edc.expert lub adres 
korespondencyjny EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., ul Belzacka 176/178, 97-300 Piotrków 
Trybunalski 

W zakresie ochrony danych osobowych, oraz korzystania z praw przysługujących Użytkownikowi w tym 
zakresie,  można skontaktować się poprzez e-mail iod@edc.expert 

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Aktualna wersja zawsze znajduje się na stronach Serwisu. 

 

 

Zespół eListy.pl 

 


