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Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie SUPERMEDIA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-075 Warszawa, ul. 

Senatorska 13/15, (dalej: „my”).  

 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych SUPERMEDIA sp. z o.o. 00-

075 Warszawa, ul. Senatorska 13/15 

• przez e-mail: iod@supermedia.pl 

Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych SUPERMEDIA sp. z o.o. 00-

075 Warszawa, ul. Senatorska 13/15 

• przez e-mail: iod@supermedia.pl 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz 

podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: 
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• prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy 

dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług  – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia 

marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz 

zwiększeniu sprzedaży. 

• wysyłać Ci materiały marketingowe i oferty lub dzwonić do Ciebie w tej sprawie  (w 

zależności od sposobu kontaktu, który wybrałeś) – podstawą przetwarzania danych będzie 

wyrażona przez Ciebie zgoda. 

• prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług Grupy ZPR   oraz innych podmiotów 

współpracujących z nami – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda. 

Profilowanie 

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do Twoich potrzeb, w ramach 

przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy dokonywać tzw. profilowania. 

Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Ciebie 

jako użytkownika serwisu. Do profilowania będziemy wykorzystywać dane o Twoim 

wieku, płci, miejscu zamieszkania oraz o wykonywanym zawodzie lub branży, w ramach 

której działasz. Podane przez Ciebie dane będziemy zestawiać z informacjami 

dotyczącymi Twojej aktywności prowadzonej w ramach serwisu. 

Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci materiały reklamowe dopasowane 

do Twoich zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać Ci informacje o 

wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom 



reklamowym, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

Możemy także przekazać Twoje dane osobowe pozostałym spółkom z Grupy ZPR  oraz 

innym podmiotom, które z nami współpracują – zrobimy to jednak tylko wtedy, gdy 

wyrazisz na to zgodę. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej 

(EOG). 

  

Twoje prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Dowiedz się jakie masz prawa 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. prawo do wycofania zgody, 

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – 

jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, 

3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 



7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 

administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem 

ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też 

zgłosić w każdej chwili poprzez link dołączany do każdego e-maila. 

Prawo wycofania zgody 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 

przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres 

email iod@supermedia.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

SUPERMEDIA sp. z o.o. 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 13/15. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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