OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com
3. Państwa dane osobowe, tj. imię nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
informacja o zakupie produktów z portfolio administratora, są przetwarzane zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w prawnie uzasadnionych celach
administratora, którymi są zapewnienie Państwu optymalnej oferty sprzedażowej produktów
administratora, umożliwienie oferowania Państwu pakietów promocyjnych oraz sprzętu
chłodniczego Unilever, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej RODO.
4. Przysługuje Państwu:
a)
b)
c)
d)

prawo dostępu do podanych danych osobowych,
prawo żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym możecie Państwo złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:
unilever.privacy@unilever.com.
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych
osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów,
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające
prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy
kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy
administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych
osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnie
uzasadnionych celów administratora, przy czym w razie zaprzestania przez Państwa zakupów
produktów z portfolio Unilever od dedykowanych dystrybutorów administratora Państwa
dane zostaną usunięte nie później niż po 3 latach od jej ustania. Dane osobowe będą
usuwane również w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec ich
przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub
podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są
nieaktualne lub niedokładne.
7. Administrator pozyskuje Państwa dane od dedykowanych dystrybutorów produktów
Unilever w Polsce, w tym od dystrybutora, który przekazuje Państwu przedmiotową
informację.
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