ZAŁĄCZNIK 2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I.

Jak 3M Poland Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe:
1.
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II.

Administratorem Państwa danych osobowych jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Kajetanach, Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REGON 012086877 zgodnie
z zgodnie z Polityką Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci, („3M”).
Cele i podstawa przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez 3M w celu
wzięcia udziału w konkursie pn. „Beztroska zaczyna się z Viscoplast” („Konkurs”) - w związku
z realizacją zawartej z Uczestnikiem umowy, w tym ewentualnego rozparzenia reklamacji, z
wyłączeniem reklamacji dotyczących procesu wydania nagród lub nagród wydanych
Uczestnikowi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z postanowieniami Polityki
Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.
Okres przechowywania: przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w
Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń. W
przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania
jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia
roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. W każdym przypadku dane będą
przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich przetwarzania, do czego
administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej
niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.
Odbiorcy danych: 3M może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, w tym
podmiotom mającym siedzibę w innych krajach zgodnie z postanowieniami Polityki
Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.
Prawo do skargi: każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Uczestnika narusza przepisy RODO.
Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. 3M przestanie przetwarzać dane Uczestnika w
tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 3M
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności
Uczestnika, lub dane będą 3M niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
Pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez 3M danych osobowych prosimy kierować do
europejskiego inspektora ochrony danych 3M na adres: e-mail: DPO_EU@mmm.com.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 3M znajdują się w
Polityce Prywatności 3M: 3m.pl/polityka-prywatnosci.

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu – Albedo Marketing Sp. z
o.o.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie, w jakim są one
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród
(rozliczenie podatku dochodowego) oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji
dotyczących procesu wydania nagród bądź wydanych nagród jest podmiot, na który nakładane
są ww. obowiązki prawne, czyli organizator Konkursu – Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing Sp. z o.o., napisz e-mail na
adres: dane@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3,
60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji
jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to:
iod@albedomarketing.pl.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z udziału w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od
powstania roszczeń. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie
to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem. W
każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich
przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.
4. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez e-mail na adres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
Na powyższe dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się
spotkasz będzie budziła Twoje obawy odnośnie tego, czy na pewno jest zgodna z przepisami,
czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na
Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
5. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru. W ramach
wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać
jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć
bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
6. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na
podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z
administratorem poprzez e-mail na adres:: dane@albedomarketing.pl albo poprzez list na
adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

III.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej
Konkursu – www.beztroskazviscoplast.pl
1. Dane użytkowników, którzy jedynie kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie są przetwarzane w celu w celu kontaktu z Tobą i udzielenia
odpowiedzi na Twoją wiadomość. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dlatego, że
mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby odpowiadać na przesyłane do nas wiadomości.
2. Zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z ww. strony, w tym Twój
numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość
ekranu), jeżeli wyrazisz zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki
tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki
plikom cookies możemy:
a. lepiej prezentować Tobie nasze treści – sprawdzamy, jakie komunikaty z naszej strony
były już Tobie prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz prezentować treści, które
bardziej pasują do Twoich zainteresowań;
b. dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed
działaniem robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej
strony);
c. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze,
anonimowe statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.
3. Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które korzystają
z naszej strony mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również
jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP
(Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon”
został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak
również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
4. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu
wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:
a. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanieciasteczek,
b. dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windowsvista/block-or-allow-cookies,
c. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/plPL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy,
d. dla
przeglądarki
Google
Chrome
pod
adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
e. dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-andprivacy/,
f. dla
przeglądarki
Safari
pod
adresem:
https://support.apple.com/plpl/guide/safari/sfri11471/mac.
Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać
z technologii cookies, np. aby przedstawiać Ci reklamy odpowiadające Twoim bieżącym
potrzebom. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej
strony.
5. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem
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tzw. plików cookies zbieramy na podstawie Twojego zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173
ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako
administrator danych, przetwarzamy również w celach marketingowych dlatego, że mamy w
tym prawnie uzasadniony interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (motyw 47 RODO). Cele marketingowe obejmują w
szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię
zainteresować.
Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies)
oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy
jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być
naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych
sklepach), chyba że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach
marketingowych lub samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim
urządzeniu. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i
usługi, prezentować Tobie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a
także zapewnić Ci korzystanie z naszej strony w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej
bezpieczny i przystępny sposób.
Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza
kontaktowego przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na
Twoje pytania; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z
rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego
rozwoju i ulepszania naszej oferty. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane
to:
a. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać
oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony;
W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w
ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym
imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Zasady korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych zostały
już określone powyżej.
Przy prowadzeniu naszej strony korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców
usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC). Ilekroć mogłoby
dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się
to wyłącznie w ramach procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych, np.
dane są przekazywane do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję
stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są
Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu
przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują
odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają
odpowiedni certyfikat zgodności.

