
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EAT by ANN Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Omulewska 27, 04-128 
Warszawa; 
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody na 
wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji 
dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego 
interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz 
monitorowania ruchu na stronie internetowej www.supermenu.com.pl, a także wykonywania przez 
administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzeniu przez niego wszelkich należności, 
wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed 
Pani/Pana roszczeniami; 
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich 
gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez 
okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 
którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia 
prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania 
prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora 
w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia 
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony 
internetowej www.supermenu.com.pl, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w 
szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące 
usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty obsługujące 
płatności; 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani także prawo do 
zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko 



przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać 
przesłany na adres mailowy administratora: kontakt@supermenu.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod 
numer telefonu: 669 669 955 
6) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma 
Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona; 
7) jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
niemożliwością korzystania z serwisu www.supermenu.com.pl lub też odmową zawarcia umowy i 
wykonania usługi; 
9) więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności 
dostępnej pod www.supermenu.com.pl/polityka-prywatnosci 
 

Zgoda na wykorzystywanie plików cookies 
 
Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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; dalej: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – EAT by ANN 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. 
Omulewska 27, 04-128 Warszawa, moich danych osobowych w postaci historii odwiedzanych przeze 
mnie stron, mojej aktywności w Internecie poprzez wykorzystywanie plików cookies na 
stronie www.supermenu.com.pl. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie tych danych w celach 
realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja 
Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych 
danych, np. statystyk, podsumowań; dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do 
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka); zapamiętywania lokalizacji IP, strefy 
czasowej; prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu 
Internetowego; zapamiętywania zamawianych Usług w koszyku, polecania Usług powiązanych z 
Usługami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu Internetowego; personalizacji 
i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie Internetowym, zgodnych z 
zainteresowaniami Usługobiorców; remarketingu. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy 
i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez 
administratora zgodnie z art. 13 RODO. W szczególności zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości 
cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. 
Posiadam wiedzę, że niewyrażenie lub cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych 
konsekwencji. Oświadczam, że ukończyłem/-am 16 lat. Oświadczam, że mam świadomość, że w 
przypadku chęci wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies wyłącznie w poszczególnych 
celach powyżej wskazanych, mogę to uczynić klikając na link oraz wybierając odpowiednie ustawienia. 
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności 
dostępnej pod www. Supermenu.com.pl/polityka-prywatnosci 
 


