
Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) jest Profit Network Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 28, 02-528 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000427686, NIP 537-26-24-001. 
 
Państwa dane osobowe będą udostępniane również podmiotom, które za pomocą 
Systemu MintCloud na co dzień dostarczają zindywidualizowane usługi i towary. 
Informacje zawarte w profilu, udostępnione nam za zgodą wyrażoną przy rejestracji, 
przekazujemy do usługodawców, którzy organizują dla Państwa programy 
lojalnościowe, oferują specjalne promocje, świadczą usługi dopasowane do Państwa 
potrzeb, słowem: wypełniają cel dla jakiego powstał MintCloud. Dane przekazywane 
są w celach marketingowych i wymagają zgody wyrażonej przy rejestracji konta. 
Brak zgody na ich przekazywanie ubezskuteczni cel naszych działań, niemniej dla 
korzystania z systemu wymagane jest wyłącznie podanie adresu mailowego i numeru 
telefonu komórkowego.  
 
W celu świadczenia najwyższej jakości usługi zbieramy i przetwarzamy, za Państwa 
dobrowolną zgodą, następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, numer 
telefonu, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, historia dokonywanych transakcji, dane 
zawarte na portalach społecznościowych, lokalizację, oraz dane o przeglądanych 
stronach i preferencjach konsumenckich w tym zapisywanych w plikach cookies.  
 
Chcemy być Państwa partnerem w udanych zakupach, dlatego ADO zgromadzone 
dane osobowe będzie poddawał profilowaniu. Dzięki temu w dalszym ciągu możemy 
oferować najlepsze towary i usługi dopasowane do indywidualnych preferencji. 
Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do poddawania jego 
danych zautomatyzowanego przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Sprzeciw zgłosić 
można pod adresem mailowym: twojedane@mintcloud.me. 
 
Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych  
- ich poprawienia i żądania usunięcia  
- żądania ograniczenia przetwarzania danych 
- przeniesienia danych. 
 
Procedura zgłaszania chęci skorzystania z w/w uprawnień znajduje się w Polityce 
Prywatności.  
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie 
wycofana.  
 
Użytkownikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  
 

 
Wszelkie kwestie związane z Państwa danymi rozwiązujemy, po skierowaniu do nas 

wiadomości mailowej na adres: twojedane@mintcloud.me. 
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