1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586),
ul. Stanisława Matyi 8 (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod
numerem + 48 618 563 700, lub pisząc na adres e-mail sekretariat@zabka.pl lub na adres siedziby Administratora.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:
IOD@zabka.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)

prowadzenia analiz związanych z korzystaniem z maszyn do odbioru paczek na potrzeby oceny
zainteresowania usługami dostępnymi w sklepach sieci Żabka – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ocenie opłacalności wprowadzania nowych usług
do sieci Żabka.

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora
polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
4) Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługi na rzecz Administratora,
którym jest podmiot obsługujący monitoring na zlecenie Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż 5 dni, licząc od dnia wizyty w sklepie.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych z uwagi na Pani/Pana
szczególną sytuację.
7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) Podanie danych jest dobrowolne, ale nie jest możliwe poruszanie się po sklepie objętym monitoringiem
Administratora bez zarejestrowania Pani/Pana wizerunku. Odmowa podania danych oznacza brak możliwości
wejścia do sklepu objętego monitoringiem Administratora.

