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INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROMOCJĄ 

„PROMOCJA NA PIERWSZE ZAKUPY ONLINE” 

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02- 

305 Warszawa. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, 

napisz e-mail na adres: unilever.privacy@unilever.com. 
 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com. Osobą 

odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Unilever jest p. Isabelle 

Deschamps, z którą można się skontaktować również na adres Unilever N.V., Weena 455, PO Box 

760 3000 DK Rotterdam, The Netherlands. 

 
3. Dane osobowe Uczestników – imię, nazwisko, firma, adres, numer NIP, składane zamówienia, oraz 

ich przedstawicieli, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, wszelkie 

informacje związane z przebiegiem udziału w Promocji, czy adres IP, są przetwarzane zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem 

Promocji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania 

nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych 

obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Promocji. 

 
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań 

Organizatora Promocji wobec jego Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji. 

Twoje dane przetwarzane w związku z organizacją promocji Unilever Polska będzie przetwarzać 

również w swoich celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora 

danych. 

 
5. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych 

z wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) administratorem Twoich danych 

osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli organizator Promocji – 

Smart Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Budzyńskiej 20, 60-419 Poznań, 

biuro: ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się ze Smart Loyalty 

Platform Sp. z o.o. Sp. k., napisz e-mail na adres: dane@smartplatform.pl lub prześlij list na adres 

„Smart Loyalty Platform”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. W Smart 

Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp. k. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą 

odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Tomasz Grzybowski. Adres kontaktowy do naszego 

Inspektora to: iod@smartplatform.pl. 
 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 

 
7. Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych, 

c) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

Możesz korzystać z ww. praw kontaktując się z administratorem na adres: 

 Unilever Polska Sp. z o.o.: unilever.privacy@unilever.com; 

 Smart Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp. k.: dane@ smartplatform.pl. 
 

8. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznasz, że Twoje 

dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. 
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9. Odrębnie chcemy Cię również poinformować, że przysługuje Ci prawo do wniesienia  sprzeciwu 

wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Możesz korzystać z tego prawa kontaktując się 

z administratorem na adres: 

 Unilever Polska Sp. z o.o.: unilever.privacy@unilever.com; 

 Smart Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp. k.: dane@smartplatform.pl. 
 

10. Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez Unilever innym podmiotom w celu 

przeprowadzenia Promocji, tj. organizatorowi Promocji (Smart Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp. k.), 

operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom świadczącym Unilever i organizatorowi 

Promocji usługi informatyczne, prawne i księgowe. Unilever, jest częścią grupy kapitałowej Unilever 

na świecie i ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych w ramach grupy 

przedsiębiorstw na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 

wewnętrznych celów administracyjnych, co może dotyczyć też przetwarzania Twoich danych 

osobowych. 

 
11. Dane osobowe Uczestników oraz ich przedstawicieli będą przechowywane do czasu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Promocją (3 lata w przypadku osób, które 

prowadzą działalność gospodarczą). W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę okres 

przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to 

niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. Dane 

osobowe osób nagrodzonych mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej 

(5 lat od upływu roku, w którym Promocja się zakończyła). W każdym przypadku dane będą 

przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich przetwarzania, do czego administrator jest 

zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia 

przetwarzania danych. 
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