
      

 

    

     

   Klauzula informacyjna 
reachablogger.pl 

 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 roku 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 jako „RODO” – spółka Reach a 
Blogger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa (dalej również jako 
„Spółka”) informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Reach a Blogger Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-137), ul. Uniwersytecka 
2/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000749814, NIP 7252283107, e-mail: bok@reachablogger.pl, telefon: 
790 805 000. 

2. Dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę od BPR Robert Sosnowski, 
dotychczasowego operatora platformy https://reachablogger.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących 
podstawach prawnych: 
a) celu realizacji umowy dotyczącej korzystania przez użytkowników z platformy 

https://reachablogger.pl - art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, 
b) celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę 

– art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. realizacja umowy zawartej z Biurem Podróży Reklamy 
Robert Sosnowski, 

c) celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce – art. 
6 ust. 1 pkt c) RODO, takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, księgowych, 
w tym podatkowych związanych z platformą https://reachablogger.pl. 

d) celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, 
tj.: 

 - realizacji umowy dotyczącej korzystania przez Użytkowników z platformy 
https://reachablogger.pl. 

  - przesyłania korespondencji marketingowej i promocji świadczonych usług, 
 - ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami 

w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, 
  - współpracy z innymi podmiotami,  

 - ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na 
poprawie funkcjonalności tych usług oraz dotarcie do nowych odbiorców, 
- analizy zachowań Użytkowników Platformy, takich jak na przykład informacje o 
ilości odsłon poszczególnych informacji na Platformie, 
- przesyłania korespondencji marketingowej i promocji świadczonych usług 
- organizowania konkursów lub promocji. 

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, 
zdjęcie, nazwisko rodowe, adres e-mail, dane adresowe, numer PESEL, numer dowodu 
osobistego, nazwę urzędu skarbowego, numer telefonu, firmę przedsiębiorcy, numer 
NIP, numer rachunku bankowego, nazwa konta PayPal. 

5. Dane wykorzystywane są przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. 
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:  
a) czas trwania umowy z Reach a Blogger Sp. z o. o. Sp. k. i umów z użytkownikami 

Platformy, 
b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa 



      

 

    

     

nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, rachunkowe, 
c) czas przedawnienia roszczeń. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy usług, z których korzysta Administrator 
zapewniające hosting Platformy, zajmujące się jej rozwojem informatycznym, UX i 
bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy 
państwowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Platformie, komunikacji z 
użytkownikiem, emisji reklam, prowadzenia marketingu oraz wysyłki newsletterów, 
podmioty prowadzące usługi księgowe i prawne oraz zaufani partnerzy. Dostawcy usług 
mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez systemy 
Przelewy24, PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla 
realizacji płatności grupieDialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz PayPal 
(Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmiotom zależnym i stowarzyszonym w 
Luxemburgu. 

7. Dane mogą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 
8. Informujemy również o przysługiwaniu następujących praw w zakresie danych 

osobowych: 
a) dostęp do swoich danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 
c) prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
h) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 

 


