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Przetwarzanie danych klientów- Klauzula zgody na działania marketingowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa AdNext Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W 

WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem 

KRS: 0000333416, NIP: 5252460407, REGON: 14195629000000. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Krzysztofa Radtke, z którym można się 

skontaktować drogą elektroniczną: iodo@adnext.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu usług Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich 

obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. Skutkiem profilowania jest udostępnienie Pani/Panu dopasowanych do 

Pani/Pana indywidualnych zainteresowań treści, za pośrednictwem naszych stron 

internetowych, mailowo, telefonicznie lub na stronach internetowych nie związanych z 

nami podmiotów, które świadczą nam usługi reklamowe (m.in. strony należące do sieci 

reklamowych Google czy Facebook). 
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