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KLAUZULA INFORMACYJNA

Uczestnicy Programu Zyskuję z Chatą, informujemy o zmianie przepisów prawa dot. przetwarzania danych osobowych
związanych z udziałem w Programie, od 25 maja 2018 r. Z nowych przepisów wynika konieczność przekazania Państwu
poniższych informacji.
Państwa dane osobowe w ramach Programu lojalnościowego Zyskuję z Chatą (dalej "Program") przetwarzane są zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie RODO).
Administratorem danych osobowych jest Chata Polska S.A. Sp.k., 61-249 Poznań, ul. Zwierzchowskiego 25 (Administrator).
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym Programu oraz dane o dokonywanych przez Panią/Pana
zakupach, transakcjach przetwarzane będą do następujących celów:
1. w celu realizacji Programu;
2. w celu marketingu bezpośredniego;
3. w celu przesyłania informacji handlowych;
4. w celu oceny informacji o Pani/Pana preferencjach osobistych, zachowaniach, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych (tzw. profilowanie).
Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest:
• ad. cel określony w pkt. 1 – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
• ad. cel określony w pkt. 2 – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Pani/Panu aktualnych towarów
i usług, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• ad. cel określony w pkt. 3 – zgoda udzielona przez Panią/Pana, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• Natomiast, podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych
o dokonywanych zakupach, transakcjach jest:
• ad. cel określony w pkt. 4 – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Pani/Panu produktów
i usług, które będą najlepiej dopasowane do Pani/Pana potrzeb, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Pani/Pana dane będą przekazywane zaufanym podmiotom współpracującym (naszym franczyzobiorcom - Partnerom Programu,
oraz podmiotom wykonującym usługi realizacji i obsługi Programu, usługi analityczne, rozliczeniowe, informatyczne,
telekomunikacyjne, doradcze i prawnicze), ale nie będą przekazywane poza teren UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po jego zakończeniu, przez czas niezbędny do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z
obowiązku prawnego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego oraz profilowania, do czasu
wniesienia sprzeciwu przez Pana/Panią, natomiast w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych,
dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Programie oraz przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych. .
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
RODO. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. W sprawach danych osobowych z Administratorem można
kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.zyskujezchata.pl/kontakt/,
za pośrednictwem sklepów uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym zyskujezchata@chatapolska.pl.

ORGANIZATOR

