Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla pracowników JMP uczestniczących w Promocji firmy Philips
Administratorem danych osobowych jest: Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie,
ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000222483, NIP: 779-10-11-327, REGON: 630303023, z kapitałem
zakładowym w wysokości 798.214.120 PLN w całości wpłacony. (dalej „Administrator”).
Dane kontaktowe: benefity@jmpolska.com
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe
DPO.Polska@jeronimo-martins.com
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji uprawnień do otrzymania vouchera
zniżkowego w ramach Promocji firmy Philips Polska Sp. z o.o. dla pracowników Jeronimo Martins
Polska S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda na udostępnienie nam
przez Philips Polska Sp. z o.o. danych osobowy w postaci imienia i nazwiska oraz nr SAP w celu
sprawdzenia czy są Państwo u nas zatrudnieni (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi firmie Philips o Państwa
zatrudnieniu. W przypadku braku zgody nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi firmie Philips.
Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi Państwa
roszczeniami związanymi z udzieleniem odpowiedzi - podstawą prawną przetwarzania danych jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Państwa dane osobowe Administrator przekazuje:
a) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Obejmuje to w szczególności
archiwizację dokumentacji elektronicznej (podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy
z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora)
b) osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowane do 60 dni po zakończeniu promocji, chyba że będą
potrzebne do obrony przed Państwa roszczeniami.
W związku z przetwarzaniem przez Jeronimo Martins Polska S.A. danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do:
1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych,
2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie na adres mailowy: benefity@jmpolska.com. Cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych. Administrator danych może nie uwzględnić
sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów składającego sprzeciw, praw i wolności, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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