Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Żabka Polska sp. z o.o. dla Kontrahentów
i osób wyznaczonych do kontaktu
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań.
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@zabka.pl,
formularz kontaktowy pod adresem www.zabkapolska.pl w zakładce „kontakt”, telefonicznie pod
numerem + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez adres email 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.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie Administratora: dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom
pocztowym, współpracownikom Administratora, audytorom oraz spółkom z grupy kapitałowej
Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Jeżeli jest Pani/Pan osobą kontaktową po stronie Kontrahenta Administratora, Administrator mógł
pozyskać Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana pracodawcy, współpracowników lub z Internetu
(np. strony internetowej Pani/Pana pracodawcy). Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres
e-mail, nr telefonu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. wykonania umowy łączącej Administratora i Kontrahenta. Wówczas podstawą prawną jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości sprawnego
wykonywania umowy łączącej strony;
2. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego
praw.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu
Administratora lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu. Okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
nimi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Jeżeli jest Pani/Pan Kontrahentem Administratora, Administrator mógł pozyskać Pani/Pana dane
osobowe z:
a) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
b) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych
i przywróconych (tzw. „biała lista podatników VAT”),
c) Systemu VIES.
Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, firmę, funkcje w organie spółki, NIP, REGON, adres e-mail,
nr telefonu, adres prowadzenia działalności gospodarczej, informacje czy członkiem
zarządu/właścicielem/prokurentem/pełnomocnikiem jest osoba posiadająca obywatelstwo inne niż
polskie oraz w wieku poniżej 25 lat lub powyżej 65 lat, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
informacje o tym czy działalność gospodarcza jest prowadzona dłużej niż 12 miesięcy, informacje
dotyczące zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, status podatnika VAT, nr rachunku
bankowego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. zawarcia i realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania
umowy;
2. realizacji procesu weryfikacji partnera biznesowego w zakresie podatkowym oraz w związku
z polityką zgodności oceny kontrahenta przyjętą przez Administratora. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, minimalizacji ryzyk podatkowych oraz
wizerunkowych;
3. rozliczenia podatku – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Wówczas podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego
interesów gospodarczych.
Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika w szczególności z następujących przepisów
prawa:
a.
b.
c.
d.
e.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa;
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu. Okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
nimi. Po upływie tych okresów, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wymagany
przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie
umowy w sposób zautomatyzowany – prawo do przenoszenia danych.
W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w ramach
współpracy Stron, w tym do zawarcia i wykonywania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest
możliwe jej zawarcie i wykonanie.

