
 

 

Obowiązek informacyjny 
 
 
Wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  
95/46/WE („RODO”) informujemy, że: 
 

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. 

Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, pod nr KRS 

0000090753, NIP: 5542468096, REGON: 093031034 („Spółka”). Kontakt do Administratora to: 

biuro@domena.pl tel. 52 366 77 77, bądź pisemnie na adres siedziby.  

 

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wtedy, gdy to 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy 

(świadczenie usług dostępnych na stronie domena.pl w szczególności umowy o zarejestrowanie  

i utrzymanie domeny internetowej, umowy o świadczenie usług takich jak hosting i pozycjonowanie) oraz 

w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych, tj. w szczególności dla rozpatrzenia 

reklamacji lub dochodzenia roszczeń.  

 

3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych na 

platformie Administratora domena.pl współpracującym ze Spółką odbiorcom danych osobowych 

(podwykonawcom). W związku z rejestracją domen międzynarodowych przekazujemy Twoje dane do 

państw trzecich w szczególności do: 

https://www.eurodns.com/ 
https://www.rrpproxy.net/ 
https://publicdomainregistry.com/ 
https://eurid.eu/en/ 
https://joker.com/ 
https://www.ascio.com/ 

 
4. W niektórych państwach trzecich do których przekazywane są Twoje dane osobowe brak jest decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO brak jest także odpowiednich 
zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednak przekazanie 
danych osobowych do tych państw konieczne jest do wykonywania umowy w zakresie niektórych usług – 
w szczególności rejestracji domen międzynarodowych. 
 

5. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed 

zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres przetwarzania 

danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych (np. przez okres na 

rozpatrywanie reklamacji lub dochodzenia roszczeń). 

 

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług 

dostępnych na platformie domena.pl (tj. niezbędne do zawarcia i wykonania umów o świadczenie tych 

usług).  

 

7. W związku ze specyfiką naszych usług, możemy korzystać ze zautomatyzowanego procesu podejmowania 

decyzji w przedmiocie zawarcia umowy (świadczenie usługi dostępnej na platformie domena.pl). Na 

podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji nasz system ocenia, czy możemy zawrzeć z Tobą umowę 

o świadczenie usługi dostępnej na platformie domena.pl.  
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Automatycznie analizujemy dostarczone przez Ciebie informacje w zakresie: prawidłowego wypełnienia 

przez Ciebie wszystkich pól koniecznych do zawarcia i wykonania umowy, ukończenia przez Ciebie 16 lat, 

a gdy nie masz jeszcze ukończonych 16 lat, to czy mamy zgodę Twojego opiekuna prawnego. Jeśli nie 

wypełnisz poprawnymi danymi wszystkich wymaganych pól naszego elektronicznego formularza lub – gdy 

nie masz ukończonych 16 lat – Twój opiekun prawny nie wyrazi zgody na dokonanie przez Ciebie czynności 

prawnej albo nie poda swoich danych osobowych – nasz system automatycznie odmówi zawarcia z Tobą 

umowy i nie będziesz mógł skorzystać z żądanej przez Ciebie usługi dostępnej na platformie domena.pl. 

 

8. Twoje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o daną usługę nie będą 

profilowane.  

 

9. Przysługują Ci następujące prawa: 

 

• prawo dostępu do danych i ich poprawiania  Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 

 

• prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r,  

 

• prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, 

 

• prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, 

 

• prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r, 

 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, Art. 21 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, 

 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 

Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,. 
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