
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPERFISH S.A. z siedzibą w Kukinii nr 43, 78-111 

Ustronie Morskie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000011001, NIP: 671-15-23-250, o 

kapitale zakładowym w wysokości 112.024.660,00 wpłaconym w całości zł (dalej jako: „SUPERFISH”). Może 

się Pani/Pan skontaktować z SUPERFISH S.A. korzystając z adresu e-mail rodo@superfish.pl lub pisemnie, 

przesyłając korespondencję na adres: SUPERFISH S.A.  Kukinia  nr 43, 78-111 Ustronie Morskie  z dopiskiem 

„Ochrona danych osobowych”. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SUPERFISH S.A. 

którym jest możliwość prowadzenia korespondencji i kontaktowania się z osobami zainteresowanymi 

działalnością prowadzoną przez SUPERFISH S.A., w tym produktami lub usługami  SUPERFISH S.A. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe); świadczące usługi z zakresu 

doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i nowych technologii, prawne i windykacyjne. 

SUPERFISH S.A.  będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w okresie do 3 miesięcy od dnia odpowiedzi 

na Pani/Pana wiadomość, a jeżeli obejmowała ona prośbę o przesłanie oferty - w czasie do 3 miesięcy od 

dnia przesłania przez SUPERFISH S.A., chyba że wcześniej zawrze Pani/Pan z nami umowę lub oświadczy, że 

nie ma zamiaru jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane 

będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji. 

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania 

z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z  SUPERFISH S.A. przy użyciu danych 

wskazanych powyżej. 

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

Na podstawie RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych w celu: przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie., 

SUPERFISH S.A., którym jest możliwość prowadzenia korespondencji i kontaktowania się z osobami 

zainteresowanymi działalnością prowadzoną przez SUPERFISH S.A., w tym produktami lub usługami 

SUPERFISH S.A. lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową lub z 

przetwarzaniem danych osobowych.  

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że SUPERFISH 

S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Pani/Pana zapytania zawartego w 

wiadomości. 
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The Controller of your personal data is SUPERFISH S.A. based in Kukinii 43, 78-111 Ustronie Morskie, entered 

in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court in Koszalin, Commercial Division IX of the 

National Court Register [KRS] under the KRS No. 0000011001, NIP [tax ID No.]: 671-15-23-250, with the share 

capital of PLN 112.024.660,00 paid in full (hereinafter: ‘SUPERFISH’).  You can contact SUPERFISH S.A. by e-

mail at: rodo@superfish.pl or in writing at the address: SUPERFISH S.A., Kukinia 43, 78-111 Ustronie 

Morskie, with annotation: ‘Ochrona danych osobowych’ [Personal data protection]. 

Your personal data are processed in order for SUPERFISH S.A. to exercise its legitimate interest, i.e. the 

possibility to exchange correspondence and contact persons interested in its business activities, SUPERFISH 

S.A. ’s products or services included.  

The recipients of your personal data can be: entities authorised to receive the data based on the binding legal 

regulations (courts and state authorities in particular) or providers of the following services: mail and 

package delivery, IT and new technologies, legal services, and debt-collection.  

SUPERFISH S.A. will process your personal data over the period of 3 months following the reply to your letter, 

or if you have requested us to send you an offer – for the period of 3 months following the sending of 

SUPERFISH S.A.’s offer to you, unless, before the lapse of this three-month period, you sign an agreement with 

us or declare you have no intention of signing it.  If there are any negotiations pending, the period can be 

extended to include one month following the close of negotiations.  

GDPR gives you the right to access your personal data, modify (correct or supplement) them, restrict their 

processing, and have them removed.  Should you decide to exercise any of these rights, contact SUPERFISH 

S.A. at the addresses given above.  

You also have the right to lodge a complaint with the President of the Data Protection Office if you are 

convinced the processing of your personal data is done in violation of GDPR.  

Under GDPR you have the right to object at any time to the processing of your personal data carried out for 

the following purposes: to enable SUPERFISH S.A. to exercise its legitimate interest, i.e. the possibility to 

exchange correspondence and contact persons interested in its business activities, SUPERFISH S.A.’s products 

or services included, or to establish, pursue, or defend claims related to the concluded Agreement or to the 

personal data processing.  

Your objection must be justified by your specific situation.  Once the objection is made, your personal data 

will no longer be processed for the purposes indicated in the objection, unless SUPERFISH S.A. proves there 

are legally justified grounds to continue the processing, taking precedence over your interests, rights, and 

freedoms, or grounds to establish, pursue, or defend claims.  

The giving of your personal data is voluntary but necessary to reply to the request formulated in your letter.  
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