
Administrator danych GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. 
Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 
Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300 
adres: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.; os. Teatralne 9a, 31-946 

Kraków 

strefa@firma.interia.pl  

administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
można się skontaktować poprzez: 
Adres pocztowy: Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k 
Na ręce: Inspektor Ochrony Danych 
os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków 
Adres email: IOD@firma.interia.pl Numer telefonu: +48 12 646 20 
30   
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cel przetwarzania danych Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do 

Umowy na świadczenie Usług Interia.pl, oferowania produktów i 

usług jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora w ramach marketingu bezpośredniego, w tym 

produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące 

(partnerów) z Interia.pl oraz dobierania ich pod kątem potrzeb 

Internautów, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. Profilowanie polega na tym, że Interia.pl  może w oparciu o 

dane osobowe Klientów, rodzaj wykupionych Usług, sposób 

korzystania   dostosowywać profile Klientów w  celu świadczenia 

usług, zapewnienia rozliczalności dostępu, bezpieczeństwa 

świadczenia Usług Interia.pl 
 

Podstawa prawna Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie: 
Art.6 ust.1 lit. b RODO 
Art.6 ust. 1 lit. f RODO.  

Odbiorcy danych Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy 
przekazywać podmiotom: 

a. home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie pod 

adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, 

NIP 8522103252 oraz innym podmiotom, a 

także  Rejestry Nazw Domen, Jednostki Certyfikujące w 

celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i 
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należytego wykonania Usług świadczonych wedle 

wyboru i na żądanie Klienta. 
b. operatorowi płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 

(przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS 0000274399), 

c. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy 

ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w 

oparciu o stosowną podstawę prawną. 

  

Twoje dane  O jakich danych mówimy?  
Chodzi o dane osobowe, które podałeś podczas rejestracji do usługi 
oraz dane Klienta dane internetowe obejmujące następujące 
informacje: odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w 
witrynach internetowych zarządzanych przez Interia.pl , w tym 
godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, 
adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało 
użytkownika do witryny internetowej w domenie Interia.pl dane 
urządzenia końcowego oraz dane dotyczące sposobu korzystania z 
Usług Interia.pl. 
 

Przekazywane danych poza 
Europejski Obszar 
Gospodarczy 
 

dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących 
się  w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 

Prawo sprzeciwu  Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na 
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.  

Twoje prawa Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także 
inne prawa których opis znajduje się prywatnosc.interia.pl 

Informacje dodatkowe Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce 
prywatnosc.interia.pl  

Prawo do kontroli 
przetwarzania 

W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego 
skargę  w celu kontroli zasad przetwarzania Twoich danych 
osobowych 

Informacje o dobrowolności 
podania danych 

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne 
aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy. Brak podania przez 
Ciebie danych identyfikujących uniemożliwia zawarcie umowy na 
świadczenia usługi  

 


