
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. do Akcji 

Promocyjnej „Kup Produkt Garett Beauty w Hebe i odbierz voucher o wartości do 150 zł”  

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  

 

1. Administrator Danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą 

w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, KRS 0000322116 (dalej „Administrator”). 

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z 

o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn lub poprzez adres e-mail: pomoc@hebe.pl. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Maciej Kaczmarski, adres e -

mail: dpo.polska@jeronimo-martins.com . Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się także 

pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych  

Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Administratora związanego z 

wzięciem udziału w Akcji wobec Uczestników Akcji określonej w Regulaminie.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:  

I. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, a 

także wydania Voucherów oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku  (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

II. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

osób trzecich lub Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 

4. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych 

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:  

a) dane identyfikacyjne: nick/nazwa, imię i nazwisko,  

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres, adres e-mail. 

 

5. Odbiorcy Danych Osobowych 

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz 

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub 

udostępniające narzędzia informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby, w 

przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone 
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