INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie/Szanowna Pani,
W związku z Pani/Pana uczestnictwem w programie lojalnościowym „SEDALomania 2,
organizowanym przez Spółka RHS sp. z o. o. z siedzibą w Wieluniu, uprzejmie informujemy,
że w związku z wejściem w życie RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu dalszego
uczestnictwa Pana/Pani w programie lojalnościowym „SEDALomania 2”, zobowiązani
jesteśmy prosić o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 25 maja
2018 roku.
Brak wyrażenia zgody w tym terminie uniemożliwi Panu/Pani kontynuowanie uczestnictwa
w programie lojalnościowym, w szczególności spowoduje utratę zgromadzonych punktów,
a przetwarzane przez Spółkę Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 RODO. Wymieniony przepis
nakłada na administratora, zbierającego dane osobowe, obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą. Mając powyższe
na uwadze, informujemy Pana/Panią, że:
1.

2.

3.
4.
5.

FORMULARZ ZGODY
Wyrażam zgodę na to, by Spółka RHS sp. z o. o. z siedzibą w Wieluniu przetwarzała moje
dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e–mail:
______________________________________ 1 w celu mojego uczestnictwa w programie
lojalnościowym „SEDALomania 2”.
Zgadzam się również na to, by Spółka RHS sp. z o. o., należąca do Grupy Kapitałowej DELKO,
w celach analitycznych i statystycznych udostępniała moje dane osobowe innym spółkom
wchodzącym w skład tej Grupy Kapitałowej 2.
Mam świadomość, że zgodę mogę w dowolnej chwili cofnąć, przy czym wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

6.

7.

8.

 TAK

 NIE

9.
10.

Data:
Czytelny podpis Uczestnika:

11.
12.

13.

1 W razie niepodania przez Uczestnika adresu e – mail. puste miejsce należy przekreślić
2 PH AMA sp. z o.o. ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa ; FROG MS DELKO sp. z o.o. ul. Biskupińska 5A

30-732
Kraków; NIKA Kielce sp. z o.o. ul. Rolna 6 25-419 Kielce; Delko Oto sp. z o.o. ul. Kilińskiego 51 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, Cosmetcs RDT sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 153 J 18-400 Łomża; Blue Stop sp. z o. o. ul. Gostyńska 51,
63-100 Śrem; Doktor Leks sp. z o.o. ul. Klecińska 5 54-413 Wrocław , RHS sp. z o.o. ul. Warszawska 43 98-300 Wieluń,
Delkor Sp. z o.o. ul. Szczecińska 61/67 Łódź, Delko Esta sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 23 73-110 91-222 Stargard
Szczeciński

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka RHS sp. z o. o. z siedzibą w Wieluniu przy ul. Warszawskiej 43, 98–
300 Wieluń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 176881, której akta rejestrowe przechowywane są w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane kontaktowe administratora są następujące: adres poczty elektronicznej: kontakt_rodo@sedal.pl
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) RODO], która dotyczy
celów uczestnictwa w programie lojalnościowym „SEDALomania 2” oraz udostępniania danych spółkom wchodzącym w skład
Grupy Kapitałowej DELKO dla celów statystycznych i analitycznych.
W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu , adres e–
mail3.
Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.2
powyżej, chyba że wcześniej wycofa Pan/Pani zgodę na przetwarzanie.
Zgodę, będącą podstawą przetwarzania danych, opisanego w pkt.2, może Pan/Pani cofnąć w każdej chwili, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody w formie papierowej należy wysłać administratorowi na adres siedziby albo
złożyć w sklepie SEDAL. Zgodę można cofnąć również w formie elektronicznej, wysyłając stosowne oświadczenie na podany
adres e – mail.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla Pana/Pani uczestnictwa w programie lojalnościowym
„SEDALomania 2”. Tym samym niewyrażenie tej zgody uniemożliwi uczestnictwo w programie, natomiast cofnięcie zgody
spowoduje zakończenie uczestnictwa z dniem złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
a) obsługa płatności,
b) księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
c) przekazywanie w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DELKO S.A.,
d) serwisowanie oprogramowania komputerowego,
e) usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją postanowień Regulaminu programu
lojalnościowego „SEDALomania 2”.
Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowych.
Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym proflowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
Pana/Pani dane osobowe zostały przez Spółkę pozyskane z następującego źródła: w związku z rejestracją dla celów programu
lojalnościowego „SEDALomania 2”.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie
papierowej.
Spółka oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności
postanowieniom art. 32 RODO.
Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
a) żądania od Spółki dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam otrzymanie Informacji.

Czytelny podpis Uczestnika:

3 Jeśli uczestnik nie poda w formularzu zgody tej danej, „adres e – mail” należy przekreślić

