Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.

Administratorem

Pani/Pana danych

osobowych

jest Carrefour Polska

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa („administrator”).

2.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie
pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczania Pani/Panu treści o charakterze
marketingowym (w zależności od wyrażonych przez Pana/Panią zgód treści te mogą obejmować newsletter
administratora, informacje dotyczące prowadzonego programu lojalnościowego, informacje zawarte na
profilach w mediach społecznościowych administratora, a także informacje o organizowanych przez
administratora konkursach, promocjach, wydarzeniach, ankietach). Podstawą prawną przetwarzania jest
dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 [RODO] oraz prawnie uzasadniony interes administratora polegający na
promocji swoich towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora
w

obszarze wsparcia procesów marketingowych, archiwizacji i

niszczenia dokumentacji, usług

informatycznych, prawnych, podatkowych, a także usług kurierskich i pocztowych oraz podmiotom z grupy
Carrefour.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczeń.

7.

Administrator może przekazać Pani/Pana dane do państwa trzeciego, tj. USA – do podmiotu, który przystąpił
do umowy pomiędzy USA a Unią Europejską w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów
przetwarzania danych osobowych („Tarcza Prywatności”).

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania każdej ze złożonych zgód w każdym czasie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie
członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu dostarczania Pani/Panu treści o
charakterze marketingowym .

11. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
poprzez profilowanie.

