
 
 
Administratorem Danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia, który samodzielnie lub 

wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest AIQLABS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa, 

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: 0000551150, NIP: 5252607460, REGON: 360301004 (dalej „AIQLABS” lub 

„Spółka”) 

 
Z Administratorem Danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail:  
kontakt@supergrosz.pl lub telefonicznie pod numer: 22 102 15 00. 

 
W Spółce wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na  
adres pocztowy AIQLABS (AIQLABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa) lub poprzez e-mail: iod@supergrosz.pl.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

 
Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) pozyskane od Pana/ Pani za pomocą 

formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytanie zadane za 

pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. 

 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pana/ Pani 

pytanie. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do udzielenia 

odpowiedzi na Pana/Pani pytanie. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 
Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 

administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi 

danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 


