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Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporz!dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi!zku z przetwarza-
niem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przep"ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz!dzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”) informujemy, #e: 

I.  Administrator 
Administratorem Twoich danych osobowych jest  spó"ka pod firm! Futurama Sp. 
z o.o., z siedzib! w Warszawie, przy ul. Obrze#na 1C/51, 02-691 Warszawa wpisana 
do rejestru przedsi$biorców prowadzonego przez S!d Rejonowy Gda%sk-Pó"noc 
w Gda%sku, VIII Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego pod nume-
rem 0000473186, NIP 5862284280, REGON 221933829 b$d!ca wydawc! „Maga-
zynu Super Okazji” (dalej „Administrator Danych”)
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mo#esz skontaktowa& si$ Admi-
nistratorem Danych pod adresem email: rodo@futurama.ci lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powy#ej. 

II.   Podanie danych. !ród"o danych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy i realizacji Zamó-
wienia. Dane podawane s! dobrowolnie i nie jest Pani / Pan zobowi!zany do ich 
podania. Jednak#e, brak mo#liwo'ci przetwarzania przez Administratora Danych  
Pani / Pana danych  skutkuje niemo#liwo'ci! zawarcia Umowy i realizacji Zamó-
wienia. 
W przypadku danych osób upowa#nionych do przekazywania informacji i po-
dejmowania decyzji w zwi!zku z realizacj! Umowy Twoje dane osobowe zosta"y 
pozyskane od Twojego pracodawcy/zleceniodawcy.

III. Cele i podstawy przetwarzania. 
B$dziemy przetwarza& Twoje dane:
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO w celu realizacji i rozliczenia Zamówienia 

oraz Umowy 
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowi!zek prawny ci!#!cy na Admini-

stratorze):
a. w celu realizacji #!da% organów 'cigania i na potrzeby post$powa% s!do-

wych,
b. w celu wynikaj!cym z przepisów rachunkowych oraz podatkowych.

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
a. w celach archiwalnych (dowodowych) b$d!cych realizacj! naszego prawnie 

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej po-
trzeby wykazania faktów,  

b. w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, 
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

b$d!cego realizacj! naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
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IV. Kategorie danych. 
B$dziemy przetwarza& Twoje dane w zakresie niezb$dnym do kontaktu (dane 
kontaktowe – imi$, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) z Twoim pracodaw-
c!/zleceniodawc! w celu wykonania "!cz!cej nas z nim umowy. 

V. Prawo do sprzeciwu.
W ka#dej chwili przys"uguje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania Twoich danych, przetwarzanych w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
w celach wskazanych powy#ej. 

VI. Okres przechowywania danych.
B$dziemy przechowywa& Twoje dane:
a. przetwarzane w celu wykonania Zamówienia i Umowy, w tym rozpatrywa-

nia ewentualnych reklamacji, do czasu przedawnienia roszcze% powsta"ych 
na jej podstawie przez czas niezb$dny do ich dochodzenia lub obrony,

b. przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikaj!cy z pra-
wa powszechnie obowi!zuj!cego, w tym  dla celów rachunkowych, przez 
okres 5 lat od pocz!tku roku nast$puj!cego po roku obrotowym, w którym 
operacje, transakcje lub post$powanie zwi!zane z zawart! umow! zosta-
"y ostatecznie zako%czone, sp"acone, rozliczone lub przedawnione; dla ce-
lów  podatkowych, przez okres 5 lat, licz!c od ko%ca roku kalendarzowego,  
w którym powsta" obowi!zek podatkowy wynikaj!cy z rozliczenia z"o#one-
go Zamówienia i zawartej Umowy

c. przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu admini-
stratora przez czas niezb$dny do osi!gni$cia celu lub zg"oszenia przez Cie-
bie skutecznego sprzeciwu.

.
VII. Odbiorcy danych. 

Twoje dane osobowe mog! by& przekazywane: 
a. instytucjom okre'lonym przez przepisy prawa, 
b. naszym pracownikom, podwykonawcom, oraz kontrahentom, w zakresie 

niezb$dnym do celów kontaktowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotycz#:
Zgodnie z RODO, przys"uguje Ci prawo do:
a. dost$pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. usuni$cia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urz$du Ochrony Danych 

Osobowych.


