ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZY PRZEPROWADZANIU AKCJI
PT. „Z NAMI POMAGASZ OD KUCHNI”

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania Akcji „Z nami
pomagasz od kuchni” jest Danone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/32, 01-103
Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, czyli Danone
sp. z o.o., napisz e-mail na adres: iod.danone@danone.com lub wyślij list na adres ul. Redutowa 9/32,
01-103 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 („RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji w zakresie, w jakim są one przetwarzane w
celu realizacji obowiązków prawnych związanych z Akcją, tj. procedurą reklamacyjną, koordynacji Strony
Internetowej Programu oraz realizacji wysyłki plakatu, o którym mowa w pkt. 4.4. Regulaminu jest
Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Jeśli
chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, napisz e-mail
na adres promocje@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe“. W Albedo Marketing sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za
sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to:
iod@albedomarketing.pl. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 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 („RODO”).
3. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Akcji przetwarzane są w celu przesłania Tobie wskazanego w
pkt. 4.4. Regulaminu projektu plakatu do samodzielnego wydruku i jest niezbędne dla wykonania tych
czynności przez organizatora Akcji. Przetwarzamy Twoje następujące dane: imię, nazwisko oraz adres email. Dodatkowo, w przypadku wniesienia reklamacji, możemy przetwarzać Twoje dane (w zakresie
przez Ciebie podanym) w celu jej rozpoznania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora.
4. Dane uczestników Akcji uzyskujemy bezpośrednio od nich samych podczas rejestracji paragonów
zgodnie z pkt. 4.4. Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na stronie
Akcji lub do złożenia reklamacji.
5. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Akcji w związku z przeprowadzeniem
Akcji to okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Akcji;
7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. Twoje prawa obejmują:

7.1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
7.2. prawo do sprostowania danych
7.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
7.4. prawo do usunięcia danych
7.5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
7.6. prawo do cofnięcia zgody, jeśli to zgoda jest podstawą przetwarzania danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail
promocje@albedomarketing.pl.
8. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych,
to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie). W ramach wykonania tego uprawnienia
powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające
Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw.
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie
chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej
będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu,
dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail promocje@albedomarketing.pl
10. Odbiorcami Twoich danych są podmioty, przy pomocy których administrator może przeprowadzać
Akcję (podwykonawcy), dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp.
Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia
Akcji. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
11. Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą objęte mechanizmem profilowania oraz nie zostaną
przekazane poza EOG.

