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Załącznik nr 1 do Regulaminu BlueBonus XI 

Na podstawie 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, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, 
że: 
1. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Porowneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) 
przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 
146398104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, 
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11233970/A, zwana dalej „Porówneo”. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
W Porówneo powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Adres: Warszawa (00-189), ul. Inflancka 4B, 
adres e-mail: ado@porowneo.pl. 

3. Kategorie danych osobowych 
Porówneo przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, 
adres poczty elektronicznej (e-mail), numer konta bankowego. 

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Porówneo w następujących celach: 
1) realizacji Promocji BlueBonus XI (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO), 
2) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami w związku Promocją 

BlueBonus XI, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. 
5. Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Porówneo: 
1) podmiotom i organom, którym Porówneo jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
2) podmiotom, którzy w imieniu Porówneo obsługują Promocję BlueBonus XI, tj. w szczególności Cloud 

Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. 
6. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
1) obowiązywania Promocji BlueBonus XI a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym 

Porówneo wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Porówneo w związku z prowadzoną działalnością lub obrony 

przed roszczeniami kierowanymi wobec Porówneo, na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa. 

7. Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem przez Porówneo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania danych osobowych,  
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 


