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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Supermedia Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00-075), przy ul. Senatorska 13/15, moich danych osobowych w celu przekazywania 

informacji handlowych o usługach świadczonych przez Supermedia Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.* 

Niniejszym informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Supermedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(00-075), przy ul. Senatorska 13/15; 

2) kontakt z osobą realizującą w Supermedia Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych 

jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@supermedia.pl lub pisemnie na adres 

administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”; 

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przekazania informacji handlowych o 

usługach świadczonych przez Supermedia Sp. z o.o., natomiast podstawą prawną do ich 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 

kwietnia 2016 r.; 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

a) podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Supermedia Sp. z o.o.; 

b) pracownicy Supermedia Sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych; 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania wyrażonej zgody; 

7) przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez 

administratora: 

a) dostępu do danych; 

b) sprostowania danych; 

c) usunięcia danych; 

d) ograniczenia przetwarzania; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f) przenoszenia danych; 
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8) przysługuje Państwu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem; 

9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 

danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.; 

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

przekazywania informacji handlowych; 

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 


