
Jakie mamy informacje o Tobie i skąd?

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej  w zakresie informacji, które mamy o Tobie w ramach Programu, porozmawiaj z 
rodzicem/opiekunem, który Ci to wytłumaczy. Możesz się też zapoznać 

z polityką prywatności Programu, które jest na stronie internetowej Programu.

Twoje dane
W PROGRAMIE MOJA bIEDRONKA
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Jak dbamy by  informacje o Tobie były bezpieczne?

Jak długo będziemy trzymać informacje o Tobie?

Po co nam informacje o Tobie? 

Kim jesteśmy i kontakt z nami: mojabiedronka@biedronka.eu, tel. (22) 205 34 00
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My, czyli Jeronimo Martins Polska S.A. (ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn) jesteśmy organizatorem
Programu, do którego należy Twój rodzic/opiekun. Można się z nami skontaktować pod adresem
mojabiedronka@biedronka.eu oraz pod numerem telefonu (22) 205 34 00.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych o Tobie pod e-mailem: dpo.polska@jeronimo-martins.com.

Twój rodzic/opiekun w ramach Serwisu/Akcji podał nam Twoją datę urodzin, to czy jesteś
chłopakiem czy dziewczyną i wyraził zgodę na powiązanie tych informacji z posiadaną przez niego
Kartą Programu Moja Biedronka.

Informacje o Tobie są przede wszystkim po to, aby Twój rodzic/opiekun mógł dostawać, dostosowane
do potrzeb rodzica/opiekuna oraz Twoich, oferty w ramach Programu. Podstawą prawną
przetwarzania informacji o Tobie jest zgoda rodzica/opiekuna.

Twój rodzic/opiekun może od nas żądać dostępu do danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania informacji, które mamy o Tobie, przeniesienia danych, może też wyrazić sprzeciw wobec
korzystania z informacji o Tobie. Może też w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych,
co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Rodzić/opiekun też poskarżyć się Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możemy przekazywać informacje o Tobie innym, gdy świadczą dla nas usługi w związku z
Programem (np. dostawcom systemów informatycznych, agencjom marketingowym, firmie
obsługującej infolinię) lub kiedy to będzie koniecznie z przyczyn prawnych.

Informacje o Tobie będziemy trzymać tak długo, jak Twój rodzic/opiekun będzie korzystał z Programu
- do czasu wycofania wyrażonej przez niego zgody na przetwarzanie Twoich danych, a także do czasu
wyrażenia sprzeciwu przez Twojego rodzica/opiekuna.

Dbamy o to, by do informacji o Tobie miały dostęp jedynie upoważnione osoby. Stosujemy 
zabezpieczenia organizacyjne, techniczne oraz dbamy o to by osoby, które świadczą dla nas usługi w 
ramach Programu, chroniły też informacje o Tobie. 

W związku z tym, że Twój rodzic lub opiekun jest uczestnikiem Programu lojalnościowego Moja
Biedronka (Program) oraz wziął udział w Serwisie internetowym Dada Club (Serwis) czy też w Akcji
Paczka Powitalna Dada (Akcja) pod adresem www.dadaclub.pl i podając nam informacje o Tobie
wyraził zgodę na powiązanie tych informacji z posiadaną przez niego Kartą Programu Moja
Biedronka, chcemy Ci powiedzieć co z nimi robimy. Przeczytaj ten dokument i zapytaj swego
rodzica/opiekuna o rzeczy, których nie rozumiesz.

Jaką kontrolę posiada twój rodzic/opiekun nad Twoimi danymi?

Komu możemy przekazywać informacje, które mamy o Tobie?
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https://moja.biedronka.pl/polityka-prywatnosci/
mailto:mojabiedronka@biedronka.eu
http://www.dadaclub.pl/

