
Klauzula informacyjna – wersja pełna  
1. Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w 
Komornikach przy ul. Wiśniowa 11 (dalej: „Administrator”). Z administratorem można 
skontaktować się przez adres email eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 
61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby Spółki.   
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować 
się poprzez email iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub 
pisemnie na adres siedziby Spółki. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:    

a. przeprowadzenia i rozliczenia konkursu konsumenckiego zgodnie z 
Regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora polegający na promocji marki Kumala;  
b. publikacji odpowiedzi konkursowej na podstawie udzielonej zgody - podstawą 
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający 
na promocji marki Kumala;  
c. rozliczenia nagród przyznanych zwycięzcom konkursu konsumenckiego – 
podstawą prawną jest przepis prawa  
d. rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności dbania o prawidłowy 
przebieg konkursu i sprawiedliwe rozliczenie rezultatów konkursu;  
e. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest 
prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów 
gospodarczych.   

4. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT.  
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu. Okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o  okres 
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane w celu i w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa.  
6. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  
7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani / Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani / Pana 
szczególną sytuacją.  
9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, 
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym 
organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do wzięcia udziału w konkursie. Bez 
podania danych wzięcie udziału w konkursie nie jest możliwe.   
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