We inform you, that:
1. The controller of the data file within the meaning of data protection law is Huge Thing Sp. z o. o., with headquarter
on Święty Marcin Street 11/8 (61-803) in Poznań, o NIP: 9721238305, REGON: 302055042, KRS 0000411691, e-mail
address: monika.synoradzka@speedupgroup.com (hereafter: The controller)
2. Your personal data will be processed in order to:
a) Conduct marketing and promotion activities — on the basis of a separate agreement (Article 6(1)(a) RODO),
b) Electronic transmission of commercial information pursuant to Article 10(2) of the Law on the provision of
services by electronic means of 18 July 2002 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), on the basis of a separate agreement
c) use of telecommunications terminal equipment and automatic calling systems for direct marketing purposes in
accordance with Article 172 of the Act of 16 July 2004. Telecommunications Law (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907.), on the
basis of the agreement granted;
3. The controller shall not transfer personal data to third parties;
4. Your personal data will be processed until your consent has been revoked or your consent has been objected to
the processing of your data (also as a result of the termination of your contract for the provision of a service by
electronic means of the transmission of a newsletter) – in cases where your personal data are processed on the
basis of a separate agreement to carry out marketing activities or on the basis of point (e) or point (f) of Article 6(1) of
the GDPR, including for direct marketing purposes;
5. Your personal information is not mandatory, but is required to carry out marketing activities, and failure to provide
your information will result in your Administrator being unable to receive marketing activities;
6. The administrator does not process your personal data using automated decision-making tools, including profiling;
7. You have the right to request from The Controller access to, rectification, erasure, restriction of processing or
transfer of your personal data;
8. You have the right to object to the processing of your data and the right to withdraw your consent at any time,
without prejudice to the lawfulness of the processing, which has been authorized prior to its revocation;
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9. If You consider that the processing of personal data by The Controller infringes the rules of the GDPR, you have the
right to lodge a complaint with the supervisory authority (i.e. the President of the Office for The Protection Of
Personal Data).

Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Huge Thing Sp. z o. o., prowadząca działalność pod adresem:
Święty Marcin 11/8 w Poznaniu, o NIP: 9721238305, numerze REGON: 302055042, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411691, której dokumentacja
przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS o nadanym numerze KRS 0000265669, adres mailowy: monika.synoradzka@speedupgroup.com (dalej jako
„Administrator”);
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO),
b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
c) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów
marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
3. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych osobom trzecim;
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną
polegającej na przesyłaniu informacji marketingowych) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych
na podstawie odrębnej zgody na prowadzeniu działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1
lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
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5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest nie jest obowiązkowe, ale jest wymagane do przesyłania
informacji marketingowych, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania informacji
marketingowych od Administratora;
6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania;
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do
cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
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