
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

dla Klientów-uczestników Programu lojalnościowego Emma Market 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”, informujemy, że: 

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Emma Market Matejka Spółka 

Jawna z siedzibą w Opolu przy ul. Przelotowej 19, nr KRS: 0000771077, NIP: 

7543121757 oraz Matejka Joachim, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w 

Opolu przy ul. Przelotowej 19, nr NIP: 7540022925 - prowadzący sklepy pod marką 

Emma Market, organizatorzy Programu lojalnościowego (dalej jako: 

„Administratorzy”). 

2. Z Administratorami można się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych 

osobowych w formie tradycyjnej na adres: Emma Market, ul. Przelotowa 19, 45-661 

Opole, jak również pod numerem tel. 774029500 oraz poprzez wiadomość e-mail na 

adres e-mail: handelmatejka@gmail.com (Punkt kontaktowy). 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie Państwu udziału w 

Programie lojalnościowym Emma Market, w ramach którego możliwe jest gromadzenie 

punktów lojalnościowych podczas zakupów w wybranych sklepach Emma Market, a 

następnie ich wymiana na rabaty. Administratorzy zastrzegają sobie ponadto prawo 

przetwarzania danych na cele marketingowe własne oraz podmiotów powiązanych z nimi 

osobowo lub kapitałowo, jak również na cele statystyczne oraz analiz rynku. 

4. Podstawę  przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi: 

1) W zakresie przetwarzania danych na potrzeby uczestnictwa w Programie 

lojalnościowym – Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2) w zakresie przetwarzania danych na potrzeby marketingowe, statystyczne oraz analiz 

rynku – interes prawny Administratorów, przejawiający się w możliwości reklamy 

swojej oferty handlowej oraz ułatwieniu decyzji biznesowych co do planowania oferty 

(art. 6 ust. 1 lit. f w zw. pkt. 47 preambuły RODO). 

5. Zgoda na przetwarzanie przez Państwa danych na potrzeby uczestnictwa w Programie 

lojalnościowym jest dobrowolna, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwia uczestnictwo 

w Programie, a jej cofnięcie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie 

i może skutkować zablokowaniem karty lojalnościowej oraz obowiązkiem jej zwrotu. 

6. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących 

działalności Administratorów, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również: 

1) Podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorami, 

2) dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Administratorów w 

dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy 

windykacyjne), 

3) dostawcy usług zaopatrujących Administratorów w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług 

informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), firmy audytujące, merchandisingowe, 

hurtownie czy podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratorów. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 



dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i z zastrzeżeniem jednoczesnej 

rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Realizacji tych żądań mogą 

Państwo dokonać poprzez Punkt kontaktowy (punkt 2 powyżej). 

8. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Stawki 2. 

9. Dane przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym mogą 

podlegać profilowaniu poprzez możliwość dopasowania oferty handlowej 

Administratorów, kierowanej do Państwa, do historii Państwa zakupów oraz Państwa 

danych osobowych, w szczególności roku Państwa urodzenia. 

10. Państwa dane osobowe, wykorzystywane na cele uczestnictwa w Programie 

lojalnościowym, będą przetwarzane przez okres Państwa uczestnictwa w Programie oraz 

mogą być przechowywane po Państwa rezygnacji/wykluczeniu z Programu/zakończeniu 

Programu - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz, w niezbędnym 

zakresie, w celu wykazania obowiązków rachunkowo-sprawozdawczych (do 5 lat od 

zakończenia roku obrotowego). Państwa dane osobowe, wykorzystywane na potrzeby 

marketingowe Administratorów, jak również na cele statystyczne oraz analiz rynku, będą 

przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu względem ich 

przetwarzania w tych celach, chyba że Administratorzy pozyskają inną podstawę ich 

przetwarzania. Po upływie tych terminów Państwa dane, w odpowiednim zakresie, będą 

usuwane lub poddawane anonimizacji. 


