KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych do celów udziału w programie BIOsfera
societe (dalej „Program”) jest NAOS Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Dekerta 24, 30703 Kraków);

2.

W sprawie danych osobowych
[mailto:daneosobowe@pl.naos.com]

3.

Twoje dane, które podajesz nam przy rejestracji do Programu (imię, nazwisko, e-mail) będą
przetwarzane na cele wykonania umowy o Twój udział w Programie, zgodnie z regulaminem
który zaakceptowałeś, a także co celów rozpatrywania ewentualnych reklamacji czy roszczeń z
tego wynikających. Po założeniu konta w Programie możesz podać nam (w zakładce „Mój
profil”) więcej danych o sobie, co ułatwi nam kontakt z Tobą (np. numer telefonu) albo pozwoli
lepiej dopasować kierowane do Ciebie promocje do Twoich zainteresowań czy cech. Program
ma na celu promowanie produktów kosmetycznych marki BIODERMA, a więc udział w
Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, w tym w celu
przesyłania Ci informacji marketingowych na twój adres e-mail.

4.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarta z nami umowa o udział w
Programie. W każdej chwili można zrezygnować z udziału w Programie poprzez likwidację
swojego konta;

5.

Twoje dane są przez nas przekazywane firmom, z którymi współpracujemy przy realizacji
Programu, takim jak firma IT utrzymująca infrastrukturę techniczną na cele Programu, firmy
kurierskie, agencja marketingowa, firma świadcząca usługi e-mail marketingu, biuro
rachunkowe, firmy produkujące nagrody lub materiały graficzne używane w Programie;

6.

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak będziesz zapisany do Programu oraz do czasu
przedawnienia roszczeń z tego wynikających.

7.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też zawsze wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele marketingowe, co będzie wiązało się z
rezygnacją z udziału w Programie;

8.

W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych;

9.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;

możesz

kontaktować

się

z

nami

pod

adresem:

10. Podanie Twoich danych w formularzu rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w
Programie. Podanie większej ilości danych po założeniu konta w zakładce „Mój profil” jest
dobrowolne.
11.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację
prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Nowoczesny system do e-mail
marketingu pozwala natomiast analizować działania odbiorców po otrzymaniu od nas
wiadomości. Analizujemy również Twoje aktywności w ramach Programu za pomocą tzw. kodów
remarketingowych. Robimy to, by lepiej dostosować treść wysyłanych do Ciebie w ramach
Programu wiadomości do Twoich zainteresowań. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu
przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

