Polityka prywatności – Platforma Regionalny Kaufland
Przykładamy ogromną wagę do zachowania prywatności użytkowników, ponieważ ochrona danych
stanowi dla nas wyznacznik jakości. Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie
użytkownikowi informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i
wykorzystywanych podczas rejestracji na Platformie Regionalny Kaufland (dalej: Platforma). Kaufland
Polska Markety sp. z o.o. sp. k. nie wykorzystuje danych użytkownika do innych celów niż szczegółowo
wymienione i opisane poniżej. W szczególności bez oddzielnej zgody użytkownika jego dane nie są
wykorzystywane lub analizowane dla celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecim.
Warunki rejestracji, korzystania z Platformy oraz szczegóły dotyczące zawarcia umowy opisano w
Regulaminie platformy „Regionalny Kaufland” (dalej: Regulamin) dostępnym na stronie
www.regionalnykaufland.pl .
1. Dane Administratora Danych Osobowych
Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalej: Kaufland)
al. Armii Krajowej 47
50-541 Wrocław
Infolinia: 800 300 062
e-mail: service@kaufland.pl
2. Korzystanie z Platformy Regionalny Kaufland
Cel przetwarzania danych / podstawa prawna
Dla celów rejestracji na Platformie niezbędne jest podanie następujących danych Dostawcy: adres
poczty elektronicznej Dostawcy, imię i nazwisko Dostawcy lub osoby występującej w imieniu Dostawcy,
numer telefonu oraz nazwa firmy. Do zalogowania niezbędny jest adres poczty elektronicznej (podany
podczas rejestracji) oraz hasło.
Dane osobowe wskazane powyżej, a także wprowadzone lub utworzone w trakcie korzystania z
serwisu przetwarzane są w celu świadczenia przez Kaufland usługi w ramach Platformy, na warunkach
określonych w Regulaminie (rozpatrzenie przesłanego projektu oraz kontakt z dostawcą).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust.1 lit b) RODO. Dane osobowe
są bowiem niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Postanowienia tej umowy zawarte są w
Regulaminie.
W przypadku pozostałych danych związanych np. z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed
roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co uzasadnione jest interesem majątkowym
Administratora.
Odbiorcy / kategorie odbiorców:
Dane związane z Kontem Dostawcy mogą zostać wykorzystywane w ramach grupy Kaufland wyłącznie
przez właściwe specjalistyczne działy dla celów technicznego administrowania kontami oraz do
przeprowadzania anonimowych analiz statystycznych. Dane osobowe mogą być również
przekazywane do podmiotów wspierających Kaufland w obsłudze Platformy, w szczególności firmom
świadczącym usługi informatyczne lub w zakresie doradztwa prawnego. Dane nie są przekazywane
innym osobom trzecim spoza grupy Kaufland.
3. Korzystanie z plików cookies i zapisywanie danych
W trakcie korzystania z Platformy, pod warunkiem udzielenia przez użytkownika zgody, o której mowa
w dalszej części niniejszego punktu, zbieramy wyłącznie dane osobowe, które przeglądarka
użytkownika przesyła na serwer, na którym znajduje się nasza strona internetowa, tj.:


adres IP komputera użytkownika, datę i godzinę wejścia na stronę



nazwę i adres URL wywołanego pliku



adres URL lub nazwę operatora, z którego wysłano żądanie pliku



status

dostępu

do

serwera

(plik

przesłany,

pliku

nie

znaleziono,

polecenia nie wykonano itd.)

Ponadto w przypadku korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika
instalowane są konieczne pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki testowe, instalowane w
przeglądarce na urządzeniu użytkownika. Umożliwiają one gromadzenie określonych przez nas
informacji w celu optymalizacji funkcjonowania Platformy, tak aby była ona bardziej skuteczna i
przyjazna dla użytkownika (np. w celu poprawnego wyświetlania naszej strony internetowej / funkcji
wybranych przez użytkownika, zapisania danych logowania itp.).

Dodatkowo na komputerze użytkownika zapisywane są dane w tzw. Local Storage. Mechanizm ten
umożliwia gromadzenie przez nas informacji umożliwiających rozpoznanie użytkownika podczas
ponownej wizyty na naszej stronie. Dane zapisane w Local Storage nie są usuwane po zamknięciu
przeglądarki i nie mają też określonego czasu ważności - ich usunięcie następuje wraz z wylogowaniem
się z Platformy.
Dane opisane w niniejszym punkcie przetwarzane są w oparciu o zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w związku z art. 173 ust. 1 i ust. 2. Ustawy – prawo telekomunikacyjne). Zgodnie z art. 173 ust.
2 Ustawy – prawo telekomunikacyjne, użytkownik może wyrazić zgodę za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym (np. poprzez ustawienia przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi. Zgodę można
wyrazić poprzez kliknięcie lub zaznaczenie właściwego pola wyświetlającego się na stronie
internetowej przy informacji o przetwarzaniu wyżej wymienionych danych.
4. Okres przechowywania / kryteria określające okres przechowywania danych
Co do zasady, dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, do którego zostały zebrane
(ukończenie realizacji umowy) lub przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa (przepisy
podatkowe, o rachunkowości). Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie
Administratora, dane będą maksymalnie przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w
zakresie w jakim będą tego wymagały przepisy prawa.
Kaufland przechowuje wskazane powyżej dane osobowe przez cały okres korzystania przez danego
użytkownika z Konta Dostawcy. Kaufland usuwa lub anonimizuje dane osobowe po usunięciu Konta
Dostawcy. W przypadku niekorzystania z Konta Dostawcy przez 5 lat, dane są usuwane automatycznie,
chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec takiego usunięcia. Ponadto użytkownik może w każdej
chwili sam usunąć dane przechowywane na Koncie Dostawcy bądź usunąć Konto Dostawcy w całości.
W celu usunięcia lub zmiany danych czy też usunięcia Konta Dostawcy w całości należy poinformować
o tym administratora wysyłając maila na adres: daneosobowe@kaufland.pl. Konto Dostawcy Kaufland
i powiązane z nim dane osobowe zostaną wówczas niezwłocznie usunięte lub poddane anonimizacji
(w drodze usunięcia wszystkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika).
Użytkownik może w każdej chwili założyć nowe konto.

5. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a. prawo do dostępu do danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na
temat przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
b. prawo do sprostowania danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych
nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
c. prawo do usunięcia danych osobowych – uprawnienie do żądania usunięcia danych,
których przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla
których dane zostały zebrane,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – polega na zaprzestaniu
wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę oraz ich przechowywania – do czasu, gdy nie
ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przeniesienia danych osobowych – uprawnienie do żądania wydania danych
dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich
odczyt maszynowy (przez komputer), w zakresie w jakim dane przetwarzane są na
podstawie zawartej umowy lub wyrażonej zgody,
f.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem Administratora. Dane
osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać istnienie
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
W razie pytań lub wątpliwości mogą skontaktować się Państwo z Inspektorem Ochrony Danych
Kaufland

pod

adresem

poczty

elektronicznej:

daneosobowe@kaufland.pl

albo

kierując

korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany w punkcie 1
Polityki Prywatności z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

