
ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU PROMOCJI 
„Olśniewające korzyści z oszczędzania” 

(dalej: Promocja) 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania promocji 
„Olśniewające korzyści z oszczędzania” („Promocja”) jest Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa.  

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, czyli Whirlpool 
Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, napisz e-mail na adres: 
data_protection_emea@whirlpool.comlub wyślij list na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z 
o.o., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych.  

3. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Promocja przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
Promocji i realizacji postanowień jej regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych 
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych jaki ma w tym, aby 
poprzez organizacje Promocji promować swoje produkty.  

4. Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. 
administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. 
W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i 
promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności 
profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub 
wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w 
celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora 
danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę Twój adres e-mail lub numer telefonu będą 
wykorzystywane w celu wysyłania do Ciebie wiadomości zawierających ofertę handlową 
administratora Twoich danych.  

5. Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów 
marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie udzielonej 
przez Ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w dowolnej chwili 
wysyłając list na adres na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 
Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych lub napisz e-mail na adres: 
data_protection_emea@whirlpool.com 

6. Poddanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji, w tym zwłaszcza 
do otrzymania nagrody lub złożenia reklamacji. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Promocji, w tym uzyskania i wydania nagrody w Promocji lub 
rozpatrzenia złożonej reklamacji.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a po jej zakończeniu również 
przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa. W 
przypadku zgłoszenia roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego 
danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia 
i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.  

8. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator (agencja Albedo 
Marketing sp. z o.o.), któremu administrator zlecił obsługę organizacyjną Promocji i który 
przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy 
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których organizator przeprowadza Promocję i wydaje przewidzianej w nim nagrody, np. firmy 
kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne oraz księgowe 
itp., jak również podmioty z grupy kapitałowej, do której należy spółka Whirplool Polska Apliances 
sp. z o.o.  

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do 
przeprowadzenia Promocji. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych 
podmiotom trzecim. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, 
dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają 
Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  

9. Możemy również ujawniać dane osobowe Uczestników Promocji oraz użytkowników strony 
internetowej Promocji:  

a) spółkom z Grupy Whirlpool z siedzibą w państwach znajdujących się w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym („EOG”) i poza EOG;   

b) naszym starannie dobranym dostawcom zewnętrznym z siedzibą w EOG i poza EOG, takim 
jak operatorzy centrów obsługi telefonicznej, spedytorzy, dostawcy usług lub technicy 
przydzieleni do pomocy i inni dostawcy działający w naszym imieniu jako odpowiednio 
wyznaczone podmioty przetwarzające dane w celach opisanych w niniejszej informacji; 
innym podmiotom zewnętrznym w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak fuzja lub 
sprzedaż aktywów.  

W powyższych przypadkach spółki te muszą przestrzegać naszych wymogów w zakresie ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych 
do żadnych innych celów.  

Ilekroć dochodzi do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza EOG, trafią one 
tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie 
danych osobowych, a więc:  

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że 
zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo  

b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że 
obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony 
prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane 
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską  

10. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 
chwili. Twoje prawa obejmują:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych   
b) prawo do poprawiania danych   
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych   
d) prawo do żądania usunięcia danych   
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych   
Prawa, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail 
data_protection_emea@whirlpool.com lub list na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o., 
ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych.  
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11. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 
roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia 
powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za 
naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.  

12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, 
gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku 
dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już 
nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail 
data_protection_emea@whirlpool.com lub listownie na adres: Whirlpool Polska Appliances Sp. z 
o.o., ul 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, do wiadomości Biura Ochrony Danych. 
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