KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE
LOJALNOŚCIOWYM1
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe Famix S i G. Tarnowscy Spółka
Jawna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 11, 35-234 Rzeszów, NIP: 8131027676 (zwane dalej
również ”Famix”).
W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami poprzez adres e-mail:
rodo@famix.com.pl, telefonicznie: (17) 860 06 14 lub wysyłając pismo na adres naszej siedziby.
2.

Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania

2.1. Pani/Pana dane osobowe będziemy odpowiednio przetwarzać w celu:
Jeżeli przystępuje Pani/Pan do Programu Lojalnościowego to dane będziemy przetwarzać w celu
zawarcia i realizacji umowy program lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie
Programu Lojalnościowego [podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
b) Jeżeli nie bierze Pani/Pan udziału w Programie Lojalnościowym natomiast jest Pani/Pan osobą
kontaktową do obsługi Programu Lojalnościowego dane będą przetwarzane dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f RODO];
c) Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz reklamacji w
związku z realizacją Programu Lojalnościowego- przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f
RODO];
a)

2.2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający odpowiednio z celów przetwarzania
tj. przez okres realizacji Programu Lojalnościowego, okres wynikający z przepisów prawa (w tym przepisów
dotyczących obowiązku archiwizacji), przez czas trwania ewentualnych postępowań i okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń.
3.

Źródło pozyskiwania i kategorie danych osobowych

3.1. Dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Pani/Pana lub pośrednio (Pani/Pana zostaną nam przekazane
przez Pracodawcę)
3.2. Będziemy przetwarzać takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe
(np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu), dane służbowe (np. nazwa firmy, stanowisko, informacje dotyczące
wykonywanego przez Pani/Pana zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej) oraz informacje o wielkości
dokonywanych zakupów.
4.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom/współpracownikom oraz
obsługujących nas podmiotom zewnętrznym (biuro księgowe, biuro prawne, dostawcy IT, Poczta Polska, kurierzy,
banki, instytucje płatnicze, partnerzy współpracujący / biznesowi podmioty, które świadczą nam usługi doradcze,
konsultacyjne, audytowe) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Informacja skierowana jest do osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
w formie jednoosobowej lub spółki cywilnej, które przystępują do Programu Lojalnościowego
zorganizowanego przez firmę FAMIX
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5.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Jeżeli w Programie Lojalnościowym uczestniczy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie
jednoosobowej lub spółki cywilnej, to informacje dotyczące wielkości zakupów będą profilowane w celu oceny
skali zakupów zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
6.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mające
siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

7.

Prawa osób, których Dane osobowe dotyczą

7.1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa zgodnie z RODO
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie wynika z przepisów prawa, dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane
oraz gdy nie istnieją przesłanki wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania);
d) prawo do przenoszenia danych osobowych (w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób
zautomatyzowany);
e) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie
narusza przepisy RODO.
7.2. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu lub dane są profilowane, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane osobowe będą
nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.

Informacja dotycząca wymogu podania danych i ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy programu
lojalnościowego pomiędzy Panią/Panem a firmą Famix. Wymóg podania danych wynika również ze stosunków
służbowych lub ram współpracy pomiędzy Panią/Panem a Pracodawcą biorącym udział w Programie
Lojalnościowym w którym jest Pani/Pan zatrudniony, z którym współpracuje lub którego reprezentuje.

/Administrator Danych Osobowych/

