Informacje dotycz ce przetwarzania danych osobowych przez Makro Cash and Carry Polska S.A.
Realizuj c obowi zki informacyjne dotycz ce ochrony danych
osobowych,
wynikaj ce
z
Rozporz dzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
w zwi zku z pozyskaniem Twoich danych osobowych
przekazujemy nast puj ce informacje:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest MAKRO Cash
and Carry Polska S.A. z siedzib w Warszawie, 02-183,
Al. Krakowska 61 („MAKRO”).
Jak mo esz si z nami skontaktowa ?
We wszelkich kwestiach zwi zanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych przez MAKRO, mo esz skontaktowa si
z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
Listownie: adres jak wy ej
Email: ochrona.danych@makro.pl.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane i na jakiej
podstawie?
dziemy przetwarza Twoje dane osobowe, poniewa jest to
niezb dne do podj cia dzia
na Twoje danie, w szczególno ci
rejestracji Twojego udzia u w wydarzeniu „Dni Gastronomii”.
dziemy przetwarza Twoje dane w celach wskazanych poni ej,
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez co
rozumiemy:
organizacj wydarzenia „Dni Gastronomii”;
obs ug zg osze , które do nas kierujesz;
przesy anie informacji dot. wydarzenia „Dni Gastronomii” –
informujemy Ciebie o naszych ofertach i us ugach oraz
o rozwijaniu wspó pracy z klientami;
obs ug ewentualnych roszcze z tytu u prowadzonej przez
nas dzia alno ci, tj. dochodzenie nale nych nam roszcze
lub obron przed zg aszanymi przeciwko nam roszczeniami;
ochron mienia oraz zapewnienie bezpiecze stwa na
terenie naszych punktów sprzeda y – poprzez stosowanie
monitoringu wizyjnego.
Je li wyrazisz nam na to zgod , b dziemy kierowa do Ciebie
tre ci marketingowe za po rednictwem poczty e-mail i/lub
telefonu a tak e przesy
Ci ankiety badania satysfakcji klientów
w celu poprawy jako ci naszych us ug.
Komu przekazywane s Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mog by przekazywane podmiotom
wspó pracuj cym z MAKRO lub podwykonawcom w celu
zapewnienia jak najwy szej jako ci us ug dopasowanych do
Twoich potrzeb, w szczególno ci dostawcom us ug i systemów
informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom
wiadcz cym us ugi promocji sprzeda y, us ugi badania rynku
i opinii.
Czy Twoje dane s przekazywane poza Uni Europejsk ?
Korzystamy równie
z us ug podmiotów zewn trznych
prowadz cych dzia alno
poza terytorium Unii Europejskiej.
Zapewniamy, e w takim przypadku przekazywanie danych
odbywa si b dzie w oparciu o stosown umow pomi dzy
MAKRO a tym podmiotem, zawieraj
standardowe klauzule
ochrony
danych
przyj te
przez
Komisj
Europejsk
i zapewniaj
przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z europejskimi uregulowaniami ochrony danych.

Jak d ugo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane b dziemy przetwarza do czasu zako czenia
wydarzenia „Dni Gastronomii”, chyba e obowi zuj ce przepisy
prawa wymagaj od nas ich d szego przechowywania lub
Administrator dysponuje inn podstaw prawn uprawniaj
go
do ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych
mo e zosta ka dorazowo przed ony o okres przedawnienia
roszcze , je eli przetwarzanie danych osobowych b dzie
niezb dne dla dochodzenia ewentualnych roszcze lub obrony
przed takimi roszczeniami.
W przypadku marketingu bezpo redniego (e-mail i/lub telefon)
dziemy przetwarza dane do czasu cofni cia przez Ciebie
zgody.
Jakie przys uguj Ci prawa?
Przys uguje Ci prawo dost pu do Twoich danych oraz ich
sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, jak równie
prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmuj cego si ochron danych
osobowych, gdy uznasz, e przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy prawa. Przys uguje Ci ponadto
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych na potrzeby marketingu bezpo redniego, w tym
profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania, gdy ich
przetwarzanie odbywa si na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoj szczególn sytuacj .
Je eli przetwarzanie danych odbywa si na podstawie Twojej
zgody, to jej wyra enie jest dobrowolne i mo esz j wycofa w
dowolnym momencie, zawiadamiaj c o tym MAKRO (np. pod
adresem email: ochrona.danych@makro.pl, osobi cie w hali
MAKRO lub na stronie www.zgody.makro.pl). Cofni cie zgody
nie wp ynie na zgodno
z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Nieudzielenie lub cofni cie zgody nie wywiera dla Ciebie adnych
niekorzystnych konsekwencji.
Czy musisz poda nam swoje dane osobowe?
Korzystanie z naszych us ug oraz podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezb dne do wzi cia udzia u w wydarzeniu „Dni
Gastronomii”.
Podanie danych w celach marketingowych jest ca kowicie
dobrowolne.
Czy Twoje dane s przetwarzane jeszcze w jaki inny
sposób?
Twoje dane mog podlega profilowaniu. Takie przetwarzanie
danych u atwia nam lepsze poznanie Twoich zainteresowa
i potrzeb oraz umo liwia nam uwzgl dnianie tych potrzeb
i podejmowanie odpowiednich dzia , np. komunikowanie si
z Tob w sposób zindywidualizowany.
Twoje dane nie b
przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
tj. bez ingerencji cz owieka.
Polityka prywatno ci
Szczegó owe zasady dotycz ce przetwarzania danych osobowych
w MAKRO s opisane w „Polityce prywatno ci” dost pnej na
naszej stronie internetowej www.makro.pl lub w hali MAKRO.

