
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Super Prezenty Sp. z o.o. (dalej – „my” lub „Administrator danych”) w niniejszej Polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe, 
uzyskiwane, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, wypełniasz formularze rejestracyjne lub w inny sposób utrzymujesz z nami relacje biznesowe.  
 
Cele przetwarzania danych  
Dane osobowe są przetwarzane w celu osiągnięcia następujących celów: 

- Dostarczanie informacji dotyczących usług / towarów i działalności firmy; 
- Uzyskanie informacji, jak ludzie korzystają z naszych usług online, aby je ulepszać i tworzyć nowe treści, produkty i usługi;  
- Utrzymywanie normalnych relacji biznesowych. 

 
Podstawa prawna przetwarzania danych 
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z jednym lub kilkoma podstawami zgodnego z prawem przetwarzania: spełnienie wymogów aktów prawnych; 
realizacja zawartej z tobą umowy; nasze uzasadnione interesy, chyba że Twoje prywatne interesy mają charakter nadrzędny. 
 
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe możemy przekazywać: firmom, które świadczą usługi na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane) oraz firmom z grupy Super 
Prezenty. 
 
Do jakich krajów są przekazywane Twoje dane osobowe? 
Czasami możemy stanąć przed koniecznością przekazania Twoich danych osobowych do innych krajów. W takich przypadkach dołożymy  wszelkich starań, aby 
zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych przez nas danych osobowych. 
 
Jakie kroki podejmujemy aby chronić Twoje informacje? 
W celu ochrony informacji wdrożyliśmy inteligentne i odpowiednie środki fizyczne i techniczne. Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy odpowiednie 
działania w celu ochrony Twoich informacji, żadna witryna internetowa, transakcja online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie 
bezpieczne, więc całkowite bezpieczeństwo nie jest możliwe. 
 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. Po osiągnięciu zamierzonego celu, Twoje dane osobowe 
zostaną usunięte, chyba że prawo wymaga od nas przechowywania informacji lub dane mogą być niezbędne do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, 
jednakże w żadnym przypadku okres przechowywania nie przekroczy 10 lat. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte w taki sposób, że nie będzie można ich 
odtworzyć. 
 
Twoje prawa 
Masz prawo dostępu do swoich danych i sposobu ich przetwarzania; żądania sprostowania lub, w zależności od celów przetwarzania danych osobowych, do 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; w określonych przypadkach prawo żądania zniszczenia swoich danych; w określonych przypadkach prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w określonych przypadkach prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdy odbywa się to za Twoją zgodą lub w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Możesz też złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone. 
 
Dane administratora danych: 

„Super Prezenty Sp. z o.o.”,REGON: 146029619, adres: ul Sienna 64, 00-825 Warszawa, tel. 22 395 57 20; e-mail: info@superprezenty.pl. 


