INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla uczestników Programu
PAYBACK
Administrator danych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, działająca
na terenie Polski przez zarejestrowany oddział BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Jasnogórskiej 1 (dalej: BP). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt
z administratorem jest możliwy drogą mailową pod adresem: dane@bp.com.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
BP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie nie objętym współadministrowaniem
z operatorem programu Pyback w następujących celach i w oparciu o opniższe podstawy prawne:
a) w celach promocyjnych i marketingowych nie związanych z Programem PAYBACK, również
po rezygnacji przez Panią/a z uczestnictwa w Programie PAYBACK lub wyjściu BP z Programu
PAYBACK – na podstawie zgody udzielonej przez Panią/a podczas rejestracji w Programie
PAYBACK,
b) w celu profilowania na podstawie informacji o dokonanych przez Panią/a transakcjach na stacjach BP
– ponieważ jest to konieczne do realizacji prawnie usprawiedliwionego celu BP jakim jest
dopasowanie oferty BP do Pani/a preferencji; profilowanie nie wywołuje jednak wobec Pani/a żadnych
skutków prawnych ani nie wpływa na Panią/a w podobny sposób;
c) w celu dostarczenia prezentów oraz rozpatrzenia reklamacji dotyczących zamówionych przez Panią/a
prezentów z katalogu BP – ponieważ jest to konieczne do wykonania zawartej przez Panią/a z BP
umowy sprzedaży;
d) w celu archiwizacji danych o zamówionych przez Panią/a prezentach z katalogu BP – ponieważ
stanowi to prawnie uspawiedliwiony cel BP;
e) w celu przeprowadzania badań rynkowych - ponieważ jest to konieczne do realizacji prawnie
usprawiedliwionego celu BP jakim jest podnoszenie jakości obsługi klienta oraz oferowanych przez
BP usług lub produktów;
f) w celu organizacji konkursów lub loterii - ponieważ jest to konieczne do realizacji prawnie
usprawiedliwionego celu BP jakim jest wykonanie obowiązków wynikających z regulaminu konkursu
lub loterii.
Informacje o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie mogą być udostępniane:
a) podmiotom, którym BP, zleci świadczenie usług (tzw. podmioty przetwarzające); w szczególności
podmioty świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, usługi analizy danych
w ramach profilowania oraz usługi marketingowe;
b) podmiotom realizującym dostawy prezentów z katalogu BP;
c) operatorowi Programu PAYBACK, jeżeli za jego pośrednictwem będzie wysyałana komunikacja
marktingowa;
d) na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności organy administracji państwowej,
podmioty realizujące zadania publiczne oraz organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione
do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”)
Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom z grupy BP w związku z realizacją celów określonych
powyżej, w tym podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Państwa trzecie). Jeżeli
dane są udostępniane w ramach Grupy BP, odbywa się to na podstawie kompleksowego i globalnego
mechanizu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia,
że Pani/Pana dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych. Dane mogą być również
udostępniane innym podmiotom (spoza Grupy BP) na podstawie Standardowych Klauzul Umownych,
których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane;

- w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody - do jej wycofania;
- w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów BP przez okres
niezbędny do realizacji celów wynikających z tych interesów, wskazanych powyżej, lub do momentu
wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu skutkującego obowiązkiem BP do zaprzestania przetwarzania danych;
- w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie umowy – do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z tej umowy, przy czym formularze zamówienia prezentu w wersji papierowej będą
przechowywane przez okres dwóch miesięcy po czym zostaną zniszczone.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/u uprawnienie do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych gdy są nieprawidłowe, a w określonych przepisami przypadkach usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych,
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych,
- cofnięcia udzielonej zgody, w zakresie w jakim była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody, oraz
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie: www.uodo.gov.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach współadministrowania z operatorem
programu Payback dostępna jest na stronie: www.payback.pl.

