
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW 
APLIKACJI LISEK.APP 
Administrator danych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: „RODO”), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych 
jest Zorro Delivery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ( 00-
867), ul. Jana Pawła II 27, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000879854, NIP 5272947791, kapitał zakładowy: 65.350,00 złotych. 
 
Inspektor Ochrony Danych: 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z 
wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych - dr Paweł Mielniczek. 
  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
e-mail: daneosobowe@lisek.app  
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Zorro Delivery sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 27, 
00-867 Warszawa. 
  
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu 
rejestracji. 
W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji 
LISEK.APP, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach: 
1. przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celu jej 
wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym w celu obsługi indywidualnych kont 
użytkownika w aplikacji LISEK.APP i umożliwienia realizacji zamówień na produkty 
oferowane do sprzedaży za pośrednictwem LISEK.APP, 
2. po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia oraz 
obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy. 
 
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, Twoje dane mogą być również przetwarzane w 
celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę 
możesz wyrazić na etapie rejestracji konta użytkownika w aplikacji LISEK.APP, a także 
później – w ustawieniach profilu użytkownika. Umożliwi ona Administratorowi przesyłanie 
Tobie informacji na temat aktualnej oferty i akcji promocyjnych za pośrednictwem kanałów 
komunikacji takich, jak e-mail, sms lub powiadomienia typu push. 
 
Każda z wyrażonych zgód może zostać cofnięta w dowolnym momencie – w ustawieniach 
profilu użytkownika. W razie usunięcia konta, Twoje dane będą przetwarzane w celach 
marketingowych przez okres 3 kolejnych lat od daty usunięcia konta, chyba że zgoda 
zostanie przez Ciebie cofnięta. 
 
Okres przechowywania danych: 
Po podaniu przez Ciebie wskazanych wyżej danych osobowych są one zamieszczane w 
zbiorze danych prowadzonym przez Administratora i są w nim przechowywane przez okres 
obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po usunięciu konta 
użytkownika Twoje dane osobowe zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do 
obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które 
będą przechowywane przez okres trzech lat od daty usunięcia konta użytkownika. 
Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania 
przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu. 
 



Odbiorcy danych: 
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami 
Twoich danych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, które zostaną 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy 
powierzenia przetwarzania danych, a także upoważnieni pracownicy i współpracownicy 
Administratora. 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, przysługują Tobie następujące 
prawa: 
Prawo dostępu do treści danych osobowych: 
Jest to prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane 
osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także prawo 
do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania Twoich danych osobowych; 
o kategoriach przetwarzanych danych osobowych; o odbiorcach lub kategoriach 
odbiorców; o możliwości skorzystania z praw w zakresie danych osobowych i o sposobie 
realizacji tych praw; o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; o profilowaniu, 
a także o konsekwencjach takiego profilowania dla Ciebie. 
 
Prawo do sprostowania danych osobowych: 
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych 
osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych. 
Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): 
Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie 
danych osobowych. Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Twoje dane 
osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: dane 
osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięto zgodę, na 
której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej 
przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; wniosłeś sprzeciw 
wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy 
przetwarzania lub wniosłeś wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; dane 
osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; dane 
osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, 
o których mowa w art. 8 ust. 1. 
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy 
Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania 
danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach 
niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: 
Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych 
osobowych w następujących przypadkach, gdy: kwestionujesz prawidłowość danych 
osobowych przetwarzanych przez Administratora; przetwarzanie Twoich danych 
osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych 
osobowych. 
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): W razie 
wniesienia sprzeciwu, Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych 
celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są 
Administratorowi do dochodzenia roszczeń. 
 
Prawo do przenoszenia danych: 
Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Ciebie danych oraz żądania 



przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to 
technicznie możliwe. Prawo to przysługuje, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody 
lub w związku z umową. 
 
Prawo do cofnięcia zgody: 
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodę 
taką możesz cofnąć w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem. 
Jesteś uprawniona/-y do realizacji swoich praw, o  których mowa w pkt 8 powyżej, pisemnie 
– na adres: ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub mailowo – na adres mailowy: 
daneosobowe@lisek.app. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora 
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: 
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez 
profilowanie, polegające na analizie danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje 
urządzenie oraz Twojej aktywności w aplikacji LISEK.APP (obejmującej historię 
wyszukiwań, zamówień), w celu ustalenia Twoich potencjalnych preferencji dla 
dostosowania reklamy i oferty. Profilowanie Twoich danych umożliwi Administratorowi 
stworzenie spersonalizowanych ofert produktowych, prezentowanie ich w aplikacji 
LISEK.APP i wysyłanie w wiadomościach marketingowych, co może w istotny sposób 
wpływać na Twoją sytuację, poprzez umożliwienie Ci zakupu produktów w podanych w 
ofercie cenach. 
  
Informacja o obowiązku podania danych: 
Podanie danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne, jednakże 
stanowi warunek zawarcia umowy niezbędny do jej realizacji. 

 


