Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Chantelle Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w (00-366) Warszawie, przy ul. Foksal 10 (również adres do
korespondencji), nr tel.: +48 22 830 59 00, e-mail: biuro.polska@groupechantelle.com
(dalej: Chantelle Polska).
Informujemy, że ustanowiliśmy specjalny punkt kontaktowy ds. ochrony danych osobowych
pod e-mailem: dane-osobowe.polska@groupechantelle.com
Jakie dane zbieramy?
Dane, które Państwo podali w formularzu przystąpienia do programu „Bonjour Chantelle”.
Do czego są wykorzystywane moje dane osobowe?
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji programu „Bonjour
Chantelle” i/lub w celu przekazywania Państwu informacji marketingowych dotyczących
produktów grupy Chantelle, w zależności od udzielonej zgody, do czasu cofnięcia danej
zgody, jednak nie dłużej niż do zakończenia programu „Bonjour Chantelle”. Po tym czasie
z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes dane osobowe będą archiwizowane przez
okres 10 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (nie będziemy z nich jednak
w jakikolwiek inny sposób korzystać).
Na jakiej podstawie przetwarzacie moje dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (lub
zgody), która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na
wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie
z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora, tj. ewentualne ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami).
Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne (nie jest podyktowane obowiązkiem
ustawowym), jednak niepodanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru
telefonu (minimalne dane identyfikująco-kontaktowe) z racjonalnych względów
uniemożliwi Państwu udział w programie „Bonjour Chantelle”.
Komu przekazujecie moje dane osobowe?
Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na
podstawie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, uczestniczącym
w wykonywaniu naszych czynności tj.:
- podmiotom organizującym i przeprowadzającym na nasze zlecenie program „Bonjour
Chantelle”;
- w zakresie zgody na informacje marketingowe dotyczących produktów grupy Chantelle
– agencjom reklamowym;
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- podmiotom obsługującym nasze systemy IT lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne;
- podmiotom z grupy kapitałowej Chantelle wspomagających nas w ww. działaniach.

Jakie są moje prawa w stosunku do moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu m.in. prawo (i) do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane
osobowe przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych, (ii) do żądania
sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, (iii) do zażądania
od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (iv) w określonych
okolicznościach – do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych lub cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na ich przetwarzanie, przy czym
cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało
miejsce przed jej cofnięciem, (v) do zażądania umożliwienia przenoszenia danych,
(vi) do poznania tożsamości osób trzecich, którym są przekazywane Państwa dane
osobowe oraz (vii) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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