	
  

1. Administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest Carrefour Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej: „Carrefour”, adres: ul. Targowa 72, 03- 734
Warszawa.
2. Z Carrefour można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Carrefour.
3. Carrefour wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (od 25 maja 2018 r. – inspektora
ochrony danych), z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail
iod@carrefour.com lub pisemnie na adres siedziby Carrefour z dopiskiem ABI/IOD. Z
administratorem bezpieczeństwa informacji/inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o uczestnictwo w Loterii –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do realizacji tej umowy.
5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną jego dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania ofert marketingowych na
podany adres e-mail w formie newslettera, w tym poprzez profilowanie – podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego
swoich produktów i usług wobec osób, które przekazały swój adres e-mail na potrzeby przesyłania
informacji handlowych i wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną.
6. Dane osobowe Uczestników Carrefour powierzył do przetwarzania Organizatorowi, który na
zlecenie Carrefour przeprowadza Loterię. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Carrefour, a w szczególności
prowadzącym usługi w zakresie biura obsługi klienta oraz dostawcom usług IT.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Loterii. Okres przetwarzania
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Carrefour.
8. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu
marketingowym.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

	
  

10. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –
każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które
Uczestnik dostarczył Carrefour tj. do otrzymania od Carrefour danych osobowych Uczestnika, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
11. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania ich danych osobowych tj. przysługuje im prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
12. Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub
miejsca pracy Uczestnika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
13. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o udział w Loterii jest konieczne do zawarcia i
wykonywania tej umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo w Loterii.
14. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych jest dobrowolne.

