POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przykładamy dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności. Niniejsza Polityka prywatności
opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi zbieranymi w związku z organizacją promocji
„PROGRAMZYSK – JIM BEAM FAMILY”, w szczególności zbieranych za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.programzysk.pl (dalej: „Strona
Internetowa”), a także z informacjami zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim urządzeniu
(chociażby informacje te nie stanowiły danych osobowych). W związku z tym prosimy o uważne
przeczytanie zawartych poniżej informacji.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją promocji „Promocyjna
butelka whisky” organizowanej w dniach od 01.03.2020 do 31.05.2020 (dalej: „Promocja”) jest Stock
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin (dalej jako „Stock
Polska” lub „my”). Stock Polska dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z
przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).
II. Czyje dane przetwarzamy?
Przede wszystkim przetwarzamy dane osób fizycznych prowadzących sklepy detaliczne uczestniczące
w Promocji. W przypadku przesłania formularza rejestracyjnego w imieniu właściciela placówki przez
osobę upoważnioną do reprezentacji (inną niż osoba wskazana w zdaniu poprzednim) przetwarzać
będziemy również dane tej osoby.
Ponadto korzystanie ze Strony Internetowej wiązać się będzie z zapisywaniem i przechowywaniem na
urządzeniu końcowym za pośrednictwem plików cookies pewnych informacji dotyczących
użytkowników Strony Internetowej.
III. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
W odniesieniu do osób fizycznych prowadzących sklepy detaliczne uczestniczące w Promocji
przetwarzamy dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Stronie
Internetowej w celu przystąpienia do Promocji, tj. imię i nazwisko, firma (nazwa sklepu), adres sklepu,
NIP. W odniesieniu do osób zgłaszających udział w Promocji w imieniu sklepów (innych niż właściciele
będący osobami fizycznymi) przetwarzamy imię i nazwisko, a także wskazane powyżej dane
reprezentowanego przez nie sklepu. Ponadto w celu potwierdzenia realizacji warunków Promocji
sklepy będą przekazywać Stock w postaci raportów dane dotyczące odsprzedaży produktów Stock do
konsumentów, a na żądanie Stock również kopie dokumentów sprzedaży tych produktów.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia i udziału
sklepu w Promocji.
W przypadku nabycia przez Sklep w ramach Promocji Produktów Promocyjnych (określonych w
regulaminie Promocji) od wskazanych przez nas hurtowni będziemy również przetwarzać dane, które
mogą być uznane za dane osobowe: dane dotyczące wartości i ilości zakupów produktów Stock, cena
i rodzaj zakupionych produktów Stock, identyfikator, typ i numer dokumentu sprzedaży. Dane te
będziemy uzyskiwać od tych ze wskazanych hurtowni, od których sklep nabył Produkty Promocyjne.

Ponadto w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej wykorzystujemy pewne informacje, w tym
identyfikatory sesji przeglądania oraz informacje dotyczące sposobu korzystania ze Strony
Internetowej, stanowiące dane osobowe. Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego
urządzenia za pośrednictwem plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały
przedstawione poniżej.
IV. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Stock Polska będzie przetwarzać dane osobowe w celu:
a) wykonania i rozliczenia Promocji przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia Promocji, w tym
rozliczenia sprzedaży Produktów Promocyjnych przez hurtownie na podstawie odrębnych
porozumień zawartych między Stock Polska a hurtowniami, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty
zakończenia Promocji; w celu wykonania i rozliczenia Promocji dane dotyczące właścicieli sklepów
przetwarzane są na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast dane przedstawicieli
sklepów na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. naszego prawnie uzasadnionego
interesu polegającego na umożliwieniu sklepom przystąpienia do Promocji za pośrednictwem
swych przedstawicieli.
Jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, dane będą przetwarzane w tym celu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Stock Polska (6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres przedawnienia roszczeń wskazany w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub w innych ustawach szczególnych.
b) podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przez okres 5
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z
rozliczenia Promocji oraz w celach rachunkowych, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym
operacje, transakcje lub postępowanie związane z Promocją zostały ostatecznie zakończone,
spłacone, rozliczone lub przedawnione (na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
V. Pliki cookies
Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeżeli
wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie sesyjnych plików cookies koniecznych do zapewnienia
bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej. Zgodę możesz wyrazić przez kliknięcie przycisku
„Akceptuję” w banerze wyświetlanym na Stronie Internetowej. W celu zapamiętania Twojego wyboru
w zakresie akceptacji plików cookies zapiszemy na Twoim urządzeniu dodatkowy plik cookies, który
będzie przechowywany nie dłużej niż 1 rok.
Przez odpowiednią zmianę ustawień możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią
przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies.
W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre
pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików
pochodzących z innych witryn, jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub
podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie w trybie „prywatnym”, które ograniczy
zakres danych rejestrowanych przez urządzenie.
Więcej informacji znajdziesz na odpowiedniej stronie internetowej swojego dostawcy przeglądarki:

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

Aby znaleźć informacje odnoszące się do innych przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy
danej przeglądarki.
Poniżej prezentujemy informacje na temat plików cookies zapisywanych za pośrednictwem Strony
Internetowej:
•

Monitorowanie ruchu oraz zapewnienie prawidłowego działania Strony Internetowej
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres IP, informacje dotyczące systemu
operacyjnego i rodzaju przeglądarki oraz urządzenia końcowego, przeglądane zasoby Strony
Internetowej (identyfikowane przez adresy URL), a także inne informacje dotyczące Twojej
aktywności na Stronie Internetowej. Informacje te są przechowywane w pamięci Twojego
urządzenia za pośrednictwem pochodzących z naszych domen sesyjnych plików cookies – czyli
takich, które przechowywane są ̨ na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Strony
Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy te
dane w celu:
•

monitorowania ruchu na Stronie Internetowej, w tym liczby i czasu trwania odwiedzin,
kanałów generujących odwiedziny oraz zwyczajów dotyczących korzystania ze Strony
Internetowej,

•

zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym dostosowania Strony
Internetowej do urządzeń końcowych oraz przeglądarek użytkowników, wykrywania błędów
w działaniu Strony Internetowej oraz przyspieszenia wyszukiwania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na lepszym poznaniu potrzeb, oczekiwań
oraz zwyczajów użytkowników Strony Internetowej oraz na zapewnieniu skutecznej komunikacji
za pośrednictwem Strony Internetowej.
Twoje dane będą przechowywane w powyższych celach nie dłużej niż 1 rok.
•

Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej
W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa korzystania ze Strony Internetowej wykorzystujemy
pewne informacje, w tym identyfikatory sesji przeglądania, stanowiące dane osobowe. Używamy
w tym celu sesyjnych plików cookies pochodzących z naszych domen internetowych. W związku z
tym podmioty trzecie nie uzyskują dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu.
Podstawą prawną ich wykorzystywania w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa (w tym poufności i integralności)
danych osobowych przesyłanych w toku komunikacji użytkowników z serwerami Strony
Internetowej oraz, w zakresie wykraczającym poza ciążące na nas obowiązki prawne, nasz prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa
komunikacji użytkowników z serwerami Strony Internetowej.

VI. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą ujawniane następującemu podmiotowi przetwarzającemu dane na zlecenie
i w imieniu Stock Polska:
•

agencji marketingowej zapewniającej obsługę Strony Internetowej: Concept Studio Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Wilanowska
7 lok. 45, 02-765 Warszawa

Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe
wyłącznie na nasze polecenie.
W celu umożliwienia sklepom zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z zasadami Promocji w
wybranych hurtowniach będziemy również udostępniać tym hurtowniom dane identyfikujące sklepy,
które spełnią warunki zakupu Produktów Promocyjnych w ramach Promocji. Lista wskazanych
hurtowni jest załączona do regulaminu Promocji oraz zamieszczona na Stronie Internetowej.
W pozostałych przypadkach udostępniamy dane osobowe innym administratorom, gdy jest to
niezbędne dla realizacji naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym, a w przypadku
konieczności naprawienia szkody także zakładom ubezpieczeń, a także gdy taki obowiązek wynika z
przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, Policji oraz innych
organów państwowych.
VII. Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo do żądania:
•

dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są
wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania,
kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez
nas (na podstawie art. 15 RODO);

•

kopii danych osobowych, których nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu
wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego
formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na
podstawie art. 20 RODO);

•

sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie
art. 16 RODO);

•

usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),
jeżeli:
o

wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych,

o

Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były wykorzystywane,

o

wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,

o

Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;

•

ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), tj. zażądać,
abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych
osobowych), w sytuacjach, gdy:
o

kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich
wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,

o

kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,

o

nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub
obrony jego roszczeń,

o

wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas
decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo do:
•

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania
Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek
wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich
interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane
osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania
tych danych, usuniemy je (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w szczególności gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób
nieprawidłowy. Dane kontaktowe organu nadzorczego znajdują się na stronie:
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
VIII. Jak możesz się z nami skontaktować?
W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami, wysyłając
wiadomość na adres GDPR@stockspirits.com lub drogą pisemną na adres Stock Polska sp. z o.o., ul.
Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, z dopiskiem „Dział Prawny”.
IX. W jaki sposób poinformujemy Cię o zmianie niniejszej polityki prywatności?
Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej polityce prywatności będą publikowane na Stronie
Internetowej, a w odpowiednich przypadkach zgłaszane drogą elektroniczną osobom, których dane
dotyczą, z podaniem istotnych informacji o zamierzonych zmianach oraz terminu ich wejścia w życie.

