
VIII Polityka prywatności 
 

8.1 Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem 

jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, 05-500 

Piaseczno, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000016481, NIP: 725-17-52-913, REGON: 472247798, o kapitale 

zakładowym w wysokości 30.666.180,00 PLN, w całości wpłaconym, adres e-mail: 

biuro@sfinks.pl; numer telefonu:  (+48) 22 702 71 00  

8.2 Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w 

Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  jest Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@sfinks.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Organizatora, wskazany w pkt 8.1. 

8.3 Organizator przestrzega przepisów określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), w 

ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1907 z 

późn. zm.), w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej 

zwane „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisach prawa polskiego dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

8.4 Dane wprowadzone podczas składania Zamówienia zapisywane są w następujących 

celach: 

a) w celu prawidłowej realizacji i obsługi Zamówienia oraz w kwestiach dotyczących 

administracji księgowej, oraz obsługi ewentualnych reklamacji, 

b) w celach marketingowych i promocyjnych.  

Organizator przetwarza dane osobowe, podane przez Użytkownika lub udostępnione w 

wyniku korzystania z Usług Serwisu Delivery. Organizator przetwarza w szczególności 

następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, Adres, Numer telefonu, Adres e-mail, 

Miejscowość. 

8.5 Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie Usług, 

w tym: obsługi płatności za złożone zamówienia (jeżeli dotyczy), przekazywania 

poszczególnym Lokalom danych celem realizacji przez nie Umowy zawartej z 

Użytkownikiem, oraz zwrotu płatności w przypadku odstąpienia od umowy zawartej 

pomiędzy Użytkownikiem a Lokalem – uznania jej za niezawartą. W przypadku wyrażenia 

na to stosownej zgody podczas składania konkretnego Zamówienia – Organizator 

wykorzystuje podane dane osobowe także dla celów marketingowych i promocyjnych, w 

tym w szczególności do wysyłania newslettera i/lub ulotki promocyjnej lub do 

informowania o zmianach w ofercie świadczonych przez Organizatora Usług bądź o 

innych usługach realizowanych przez Organizatora lub spółki z Grupy Kapitałowej Sfinks 

Polska na wskazany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub na wskazany 

numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. 

U. z 2017, poz. 1907 z późn. zm.). 

8.6 Składając Zamówienie na Ofertę udostępnioną przez poszczególne Lokale, Użytkownik 

oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych 

osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie Delivery (podstawa z art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia). 



8.7 Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia. 

8.8 Dane osobowe Użytkownika, dokonującego Zamówienia z Oferty udostępnionej przez 

określony Lokal, są udostępnianie następującym odbiorcom danych osobowych: 

a) podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, w tym Partnerom Organizatora 

Serwisu, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych Usług oraz prawidłowego 

wykonania umów zawartych na podstawie składanego przez Użytkownika 

Zamówienia, po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody podczas składania 

konkretnego Zamówienia,  

b) dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, o ile skorzystanie z ich usług jest niezbędne do realizacji Zamówienia, 

c) innym Spółkom z Grupy Kapitałowej Sfinks Polska - do celów marketingowych i 

promocyjnych, po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody podczas składania 

konkretnego Zamówienia.  

8.9 Organizator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do państw trzecich. 

8.10 Organizator nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, lecz nie dłużej niż przez okres 

12 miesięcy, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie 

danych przez dłuższy okres czasu. 

8.11 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzanych danych 
oraz kopii danych),  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
c) prawo do usunięcia danych osobowych,  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,  
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie (wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownik przed jej 
wycofaniem); 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sposób i w trybie 
określonym w przepisach Rozporządzenia oraz obowiązujących przepisach prawa 
polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. 

W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt a)-f), należy skontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 8.2 powyżej). 

8.12 Jeżeli Organizator będzie planował w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje, 
w tym profilować dane osobowe Użytkowników, przed rozpoczęciem takiego działania 
poinformuje o tym Użytkowników. 

8.13 Po zakończeniu realizacji Zamówienia dane osobowe Użytkownika zostają 
niezwłocznie i bezpowrotnie usunięte przez Partnerów Organizatora Serwisu, którym 
zostały udostępnione w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych Usług oraz 
prawidłowego wykonania umów zawartych na podstawie składanego przez Użytkownika 
Zamówienia. 

W przypadku podejrzenia, że dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy 

istnieją dowody nadużycia, Organizator prosi o kontakt na adres mailowy:  iod@sfinks.pl. 
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