Obowiązek informacyjny,
WSPÓŁADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych:
Współadministratorami Danych Osobowych są:
Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 0000048015, NIP: 5262100142, REGON: 012782720,
kapitał zakładowy w wysokości 102 631 000.00
Lagardere Travel Speciality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174,
02-486, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 00000622144, NIP: 5223079018, REGON:
366082891, kapitał zakładowy w wysokości 5 000.00 złotych
Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02-486
Warszawa. KRS 0000257014, NIP: 5222817394, REGON: 140562086, kapitał zakładowy w
wysokości 5 9000 000 złotych
Inflight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 174, 02486 Warszawa. KRS 0000151140, NIP: 5222484805, REGON: 016066676, kapitał zakładowy
w wysokości 1 000 000 złotych
Administratorzy podpisali ramową umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. Każda z
wymienionych powyżej spółek stała się, na mocy tej umowy, Współadministratorem
przetwarzanych danych w programie lojalnościowym.
Dane kontaktowe:
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych bezpośrednio w siedzibie spółek lub za pośrednictwem
tel: 22 5723299 lub wiadomości e-mail: iodo@lagardere-tr.pl.
Cele przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu odpowiedzi na zadane pytanie przez formularz kontaktowy lub przez
dedykowanego adres e-mail do obsługi programu Kameleon” – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiedz na zadane
pytania (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Ewentualnie:
b) w celu reklamacyjnym (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania danych osobowych
jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na możliwości
ustosunkowania się do zarzutów postawionych w reklamacji (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
Okres przetwarzania danych osobowych:
a)

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi za zadane pytanie przez „formularz zapytań”
przewarzane będą nie dłużnej niż 6 miesiąc od dnia udzielania odpowiedzi.

Dane zebrane w celu reklamacyjnym, nie dłużej niż trzy miesiące (rozpatrzenie reklamacji) w
przypadku uwzględnienia reklamacji, a w przypadku braku uwzględnienia reklamacji – przez
okres 6 lat.
Odbiorcy danych:

b)

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Współadministratora m.in. dostawcom usług IT, Kancelaria Prawna, Inmedio Sp. z o.o., Loyalty
point Sp. z o.o.,– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Współadministratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.
Prawa osób których dane dotyczą przysługuje prawo:
a) dostępu do danych osobowych/kopi danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania,
b) do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora – w zakresie w
jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub udzielona
zgoda,
c) wniesienia sprzeciwu uzasadnionego w przypadku co do przetwarzalnych danych osobowych
w celu odpowiedzi na zadane pytania.
d) w zakresie w jakim podstawą przewarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo
wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
e) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa do wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi o
PROGRAMIE DLA KONSUMENTÓW „KAMELEON”.

