
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZU 
KONTAKTOWYM 

  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu,  ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.  
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, 
formularz kontaktowy pod adresem: https://www.zabka.pl/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 Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu 
zgłoszeniowym.  
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

5.1. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi zgłaszającym. 
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

 6.1. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. 
7. Uzasadnionym interesem administratora jest: stała kontrola i podnoszenie jakości towarów lub 
usług oferowanych w sklepach sieci Żabka/Freshmarket; realizacja praw podmiotów danych 
osobowych.  
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
na zlecenie administratora:   

8.1. współpracownicy administratora, w tym franczyzobiorcy;  
8.2. partnerzy IT; 
8.3. dostawcy produktów i usług.  

9. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. 
 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 podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
12. 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.  
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 
 
 
 


