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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W SERWISIE INTERNETOWYM DUZERABATY.PL 

 
Szanowni Państwo, 
 
od 25 maja 2018 r. obowiązuje 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 
(dalej: „RODO”).  
 
Administrator Serwisu Internetowego „DuzeRabaty.pl” dokłada szczególnych starań w celu ochrony 
prywatności i informacji mu przekazanych, dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. 
Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o 
charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w 
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, 
utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z 
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.  
 
Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek 
konieczny świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu 
Internetowego „DuzeRabaty.pl”. 

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest JR Media Jakub Roskosz sp. j., z siedzibą przy ul. 
Gwiaździstej 10/10, 53-413 Wrocław, numer KRS: 0000748071, NIP: 8992850265, REGON: 
38126083000000.  
 
We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej 
wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@duzerabaty.pl 

§ 2 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA 
 

Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników w następujący sposób: 
a) poprzez dobrowolną rejestrację w Serwisie Internetowym lub logowanie w Serwisie 

Internetowym za pomocą konta w innych serwisach internetowych; 
b) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym skierowanym do 

Usługodawcy, będącym jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych; 
c) poprzez dobrowolną subskrypcję usługi Newsletter. 

 
Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu: 
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli 
istnieje 

Rejestracja w Serwisie 
Internetowym „DuzeRabaty.pl”, 
zawarcie i wykonanie umowy, w 
tym kontaktowanie się z 
Użytkownikiem Serwisu w 
związku z jej realizacją 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

Rozpatrywanie skarg i reklamacji  art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
Dochodzenie roszczeń związanych 
z zawartą umową 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i 
prowadzenie postępowań 
sądowych, a następnie 
egzekucyjnych 
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Archiwizowanie dokumentacji, tj. 
umów i dokumentów 
rozliczeniowych 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o 
statystykach prowadzonych przez 
nas działań, co pozwala nam na 
usprawnienie prowadzonej przez 
nas działalności gospodarczej 

Prowadzenie działań 
marketingowych własnych 
produktów i usług bez 
wykorzystania środków 
komunikacji elektronicznej 
 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań 
marketingowych promujących 
prowadzoną działalność 

Prowadzenie działań 
marketingowych własnych 
produktów i usług z 
wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym 
działania te ze względu na inne 
obowiązujące przepisy, 
w szczególności Prawo 
telekomunikacyjne i Ustawę o 
świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, prowadzone są 
jedynie na podstawie posiadanych 
zgód 

 
Prowadzenie działań 
marketingowych promujących 
prowadzoną działalność z 
wykorzystaniem adresów e-mail. 
 

Obsługa zgłoszeń kierowanych z 
wykorzystaniem formularza 
kontaktowego, innych wniosków.
  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
 

Udzielanie odpowiedzi na 
zgłoszenia i zapytania kierowane z 
wykorzystaniem formularza 
kontaktowego lub w innej formie, 
w tym przechowywanie 
newralgicznych wniosków i 
udzielonych odpowiedzi celem 
zachowania zasady rozliczalności. 

 

§ 3 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych: 

a) imię i nazwisko, adres email, zdjęcie Użytkownika. 
Ponadto,  Administrator przetwarza następujące kategorie danych: 

b) dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie Internetowym; 
c) dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; 
d) dane wskazane w formularzu kontaktowym; 
e) dane dotyczące usług marketingowych. 

§ 4 ODBIORCY DANYCH 
 

Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać innym podmiotom, które będą je 
przetwarzały, w szczególności: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; 
c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy,  ZUS, GIODO, Policja, 
prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora); 

d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych; 
e) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności 

dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność (np. usługi hostingowe). 
W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie 
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albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców: 
a. ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C; 
b. ADC Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  

f) możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować), 
zewnętrznym podmiotom. 

 
Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane 
poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy 
dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w 
szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez 
Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji 
wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony 
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

§ 5 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla 
celów określonych w niniejszym Regulaminie i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i 
regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.  
 

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej: 
 

Dane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zgody – do czasu jej wycofania. 
W przypadku przetwarzania danych na podstawie 
prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia 
sprzeciwu. 

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego 

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady 
rozliczalności. 

Dane zawarte na umowach oraz dane podane podczas 
rejestracji w Serwisie Internetowym 

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z 
umowy. 

Pozostała kategoria danych 5 lat 
 

§ 6 UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, 
REKLAMACJE 

 
Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych 
informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. 
 
Jeżeli Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych; 
b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, 

o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania 
Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na 
podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, 
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach 
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

c) uzyskania kopii swoich danych osobowych. 
 
Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych 
osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 
oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych 
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innej organizacji (art. 20 RODO). 
 
W związku z prawem  do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa 
danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub 
zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z 
Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania 
z danych osobowych.  
 
Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na Państwa 
danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na 
skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie 
przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika. 
 
Administrator  dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni 
z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona 
danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu 
RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 r. zastąpił 
GIODO. 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY 
 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w 
ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek 
decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać 
na naszych Użytkowników. 
 
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i 
analizujemy ruch w Serwisie Internetowym, jak również podejmujemy działania remarketingowe, 
jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. 
	

§ 8 ZMIANY ZASAD PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu. O wszelkich 
zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim 
wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez 
umieszczenie tekstu jednolitego Zasad przetwarzania danych osobowych na stronie głównej Serwisu 
Internetowego.  Jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Zasad przetwarzania danych 
osobowych wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.  
 
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownik 
ma prawo zaprzestać korzystania z Serwisu Internetowego poprzez trwałe usunięcia Konta.  
 
 


