
Klauzula Informacyjna RODO 

Od dnia 25 maja 2018 roku 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 zwane dalej RODO. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest ujednolicenie zasad 
przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.  

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Submarine Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością. Oznacza to, że spoczywa na nas obowiązek zapewnienia odpowiednich środków 
technicznych oraz organizacyjnych, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób rzetelny, 
legalny, transparentny oraz bezpieczny. 

1. OGÓLNE CELE I ZASADY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

My, Submarine Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 
jesteśmy Administratorem Państwa Danych Osobowych. Państwa dane osobowe zostały pozyskane 
bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub zostały zebrane ze źródeł 
publicznie dostępnych. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości zawarcia i 
wykonania umowy usług świadczonych przez naszą firmę.  

Cele i podstawy przetwarzania 
- w celu przesyłania informacji marketingowych oraz wszelkiego rodzaju ofert oraz informacji 

związanych z działalnością Spółki na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 
- w celu realizacji umowy o współpracę pomiędzy Państwa firmą, a naszą Spółką; 
- w celu negocjacji umowy, przesłania oferty lub przedstawienia informacji odnośnie oferty naszej 

Spółki; 
- w celu realizacji zawartych umów; 
- w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych nałożonych na nas na podstawie odgórnych 

decyzji. 
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO); 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym 
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

- w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy: 
- Podstawowe dane identyfikacyjne 
- Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne  
- Elektroniczne dane identyfikacyjne 
- Elektroniczne dane lokalizacyjne 
- Umowy oraz ugody 
- Dane dotyczące zamieszkania 
- Wizerunek 
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Odbiorcy danych 
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: 

zewnętrznym firmom księgowym na podstawie umowy powierzenia, firmom prowadzącym usługi 
hostingowe na rzecz Spółki, firmom świadczącym usługi marketingu cyfrowego;  

- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub 
organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę 
prawną 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych 
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w 
przypadku wystąpienia takiej konieczności podejmiemy niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
Państwa danych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres pełnych 5 lat zgodnie z Ustawą o rachunkowości 
z dnia z dnia 29 września 1994 r., art. 74, pkt. 2 ppkt. 1).  

2. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 
OSOBOWYCH 

Przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych. 
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą 
Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.  

d) ograniczenia przetwarzania danych 
mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych 
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli 
Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je 
bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa 
sprzeciwu względem przetwarzania danych 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Mają 
Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia 
marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy 
przetwarzania danych w tym celu. 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych 
niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy 
publicznej. Powinni Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa 
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zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy 
przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania 
przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) prawo do przenoszenia danych:  
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa 
dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo 
też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo 
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 
właściwego organu nadzorczego 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
W każdej chwili Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, 
które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 
wycofaniem. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych 
wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu 
praw, można przesłać mailowo na adres: questions@submarin-e.pl lub pisemnie na adres Submarine 
Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki. 
  
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o 
kontakt mailowy na adres questions@submarin-e.pl.
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