INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH
PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ ETIBONUS.COM/PL
Zasady przetwarzania danych osobowych określone w tym dokumencie mają zastosowanie
do przetwarzania danych osobowych przez ETi European Food Industries Societate Pe
Actiuni z siedzibą w Ghercesti (207280), Aviatorilor 10, Rumunia, wpisana do Rejestru
Handlu przy Sądzie Okręgowym Dolj pod numerem J16/1372/2013, prowadząca działalność
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału pod nazwą ETi European Food
Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 18b,
02-676 Warszawa) („ETI” lub „Administrator”) w związku z korzystaniem z funkcjonującej w
ramach strony internetowej dostępnej pod adresem: www.etibonus.com (zwanej dalej
„Domeną główną”) subdomeny www.etibonus.com/pl (zwanej dalej „Witryną”). Niniejsze
zasady przetwarzania danych osobowych nie dotyczą przetwarzania danych w związku z
korzystaniem z innych subdomen funkcjonujących w ramach Domeny głównej, jak np.
etibonus.ro/bg, etibonus.ro/md itp. Wszelkie inne subdomeny funkcjonujące w ramach
Domeny głównej, z wyjątkiem Witryny, podlegają odrębnym zasadom przetwarzania danych
osobowych, dostępnym na stronie link stopki każdej witryny wyświetlany w subdomenie
dodatkowej.

Tożsamość administratora
Dane gromadzone za pośrednictwem Witryny przetwarzane są przez ETI, e-mail:
eti.polska.rodo@etigida.com.tr lub pisząc listownie na adres ETI European Food Industries
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Cele przetwarzania
Dane zbierane przez Administratora za pośrednictwem tej Witryny są przetwarzane w
następujących celach:
1. Organizowanie i zarządzanie konkursami promocyjnymi dedykowanymi konsumentom
produktów ETI. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych w ramach kampanii
promocyjnych zostaną szczegółowo przedstawione każdemu użytkownikowi w chwili
gromadzenia jego danych, dla każdej kampanii odrębnie, na stronie formularza rejestracji
internetowej w zakładce „kampania”.
2. W celach marketingowych, w celu dostarczania spersonalizowanych produktów i reklam,
subskrypcji, biuletynów oraz rekomendacji produktów ETI. Szczegółowe warunki
przetwarzania danych osobowych zgromadzonych do celów marketingowych zostaną
przedstawione w chwili gromadzenia danych osoby, której dane dotyczą, dla każdego
konkretnego celu, na stronie internetowej, na której umieszczony będzie formularz zgody.
Podstawa prawna
Dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
Przetwarzane dane
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Witryny będą specyficzne dla
każdego celu:
1. Dane gromadzone i przetwarzane w celu organizowania kampanii promocyjnych będą
unikalne dla każdej z nich i zostaną szczegółowo opisane w zasadach przetwarzania danych
osobowych dla każdej z poszczególnych kampanii i mogą obejmować: imię, nazwisko, datę
urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres korespondencyjny.
2. W celach marketingowych, gromadzone i przetwarzane są następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, adres e-mail i / lub nr telefonu.

Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zgromadzone i przetwarzane, tj.:
1. W celu spełnienia celów konkursów lub promocji, na potrzeby których przekazałeś swoje
dane osobowe, będą one przechowywane przez okresy wymienione w zasadach dotyczących
przetwarzania danych osobowych określonych dla każdego poszczególnego konkursu lub
promocji.
2. W celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres
maksymalnie 5 lat lub do wycofania zgody.
Tryb przetwarzania
Dane osobowe są gromadzone niezależnie i są wykorzystywane do realizacji każdego celu
odrębnie. W przypadku danych osobowych gromadzonych w celu organizacji konkursów i
promocji, dane będą przetwarzane odrębnie w celu organizacji każdego pojedynczego
konkursu czy promocji.
Dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celach marketingowych są przetwarzane w
celu przekazania informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów.
Prywatność
Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji konkursów i promocji będą gromadzone,
przetwarzane i przechowywane w imieniu ETI przez Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Świętego Bonifacego 150.
Twoje dane osobowe mogą być przekazane w ramach Grupy ETI i stronom trzecim, takim
jak: podmioty świadczące usługi IT, usługi marketingowe, usługi kurierskie, a także
organom administracji publicznej, gdy ujawnienie jest wymagane przez prawo.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z prawem osoby, których dane dotyczą, korzystają z szeregu praw przysługujących
im w oparciu o przepisy RODO, tj. odpowiednio:
1. Prawo dostępu: masz prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, że przetwarza
twoje dane osobowe, a także informacje dotyczące specyfiki przetwarzania, takie jak: cel,
kategorie przetwarzanych danych osobowych, odbiorcy danych, okres przechowywania
danych, istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Skorzystanie z tego prawa pozwoli ci uzyskać bezpłatną kopię przetwarzanych danych
osobowych.
2. Prawo do sprostowania danych: osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądać zmiany
swoich danych osobowych, w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne;
3. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
- nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone;
- wycofałeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a Administrator nie może ich
przetwarzać na innych podstawach prawnych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami.
4. Cofnięcie zgody: masz prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
5. Ograniczenia: masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
następujących sytuacjach:
- jeżeli kwestionowana jest poprawność danych osobowych - przez okres, który pozwala
Administratorowi zweryfikować dokładność danych;
- w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby, których dane dotyczą,
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych ich dotyczących, żądając zamiast tego
ograniczenia ich wykorzystywania;
- jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- jeżeli osoby, których dane dotyczą, sprzeciwiły się przetwarzaniu - przez okres niezbędny
do stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
6. Prawo do przenoszenia: w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w
sposób automatyczny osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać od Administratora
podania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanej formie, powszechnie używanym
formacie i który można odczytać automatycznie (na przykład w formacie CSV). Jeżeli osoby,
których dane dotyczą, zażądają tego, Administrator może przekazać ich dane osobowe
innemu podmiotowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: osoby, których dane dotyczą, mają
prawo złożyć skargę do organu nadzorczego przetwarzającego dane, w przypadku, gdy

uznają, że doszło do naruszenia ich praw, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Sposoby wykonywania praw
W przypadku wszelkich wniosków związanych z Twoimi danymi osobowymi, w trakcie
wykonywania wspomnianych praw w poprzednim rozdziale możesz skontaktować się z
Administratorem przez e-mail: eti.polska.rodo@etigida.com.tr lub pisząc listownie na adres
ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Postępu 18B, 02-676
Warszawa.

