
 

 
 
 

 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA SUBSKRYBENTÓW USŁUGI NEWSLETTER ŻABKA POLSKA SP. Z O.O. 
 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  

Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.  
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz 

kontaktowy pod adresem: https://www.zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 
lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez  
e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

4. Administrator będzie przetwarzał następujące Pani / Pana dane osobowe: adres e-mail, lokalizację oraz 
adres IP, z którego dokonano zapisu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia działań marketingowych  
własnych/cudzych produktów lub usług. 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:  
6.1. niezbędność do wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
6.2. prawnie uzasadniony interes administratora – komunikacja marketingowa oraz prowadzenie analiz 

marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. 
7. Uzasadnionym interesem administratora jest: prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub 

usług administratora lub jego partnerów biznesowych. Marketing będzie prowadzony poprzez wysyłanie 
ofert marketingowych na podany adres e-mail. 

8. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora: dostawcy usług IT, partnerzy biznesowi administratora.  

9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych 
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez administratora. W zakresie jakim dane osobowe są przetwarzane do celów 
marketingowych dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. 

10. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

11. W związku z tym, że Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie 
umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani 
/ Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych,  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  
Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie  
opisane są w polityce prywatności: https://media.zabka.pl/uploads/media/5b7fb2ff8e908/zabka-
politykaprywatnosci.pdf. 

12. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

13. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE Pani / 
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,  
jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy prawa.  

14. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych decyzje dotyczące Pani / Pana będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka, na podstawie przedstawionych 
informacji. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, o którym mowa wyżej, ma Pani /  
Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska lub do 
przeanalizowania Pani / Pana sprawy oraz podjęcia decyzji przez pracownika administratora. 

15. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia  
i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie  
i wykonanie umowy. 
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