Klauzula informacyjna dotycząca
administracji danych osobowych
na platformie Open eVoucher Sodexo
I.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 ("Sodexo" lub „My”). Z Sodexo możesz
skontaktować się pisemnie pod wskazanym wyżej adresem jak również poprzez adres email
open.evoucher@sodexo.com. Sodexo wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
IOD.Polska@sodexo.com, nr tel. (22) 535 11 11.
II.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Ci usług w ramach Platformy służącej do obsługi Open
eVoucherów Sodexo, tj. do wymiany Open eVoucherów Sodexo na konkretne eVouchery do
wybranych sieci (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej z Sodexo umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• marketingu produktów lub usług Sodexo, w tym profilowania poprzez prowadzenie statystyk
i analiz Twoich zachowań oraz preferencji, związanych z korzystaniem z produktów i usług Sodexo
w celu lepszego dopasowania do Twoich oczekiwań oferowanych produktów i usług (podstawą
prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo w postaci
marketingu produktów i usług Sodexo, w tym poprzez profilowanie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących z Sodexo w tym profilowania
poprzez prowadzenie statystyk i analiz Twoich zachowań oraz preferencji, związanych
z korzystaniem z produktów i usług Sodexo w celu lepszego dopasowania do Twoich oczekiwań
produktów i usług oferowanych przez Partnerów Sodexo (podstawą prawną przetwarzania danych
jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• rozpatrywania potencjalnych reklamacji (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja
prawnie uzasadnionych interesów Sodexo polegających na obsłudze procesów związanych
ze składanymi reklamacjami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawą prawną
przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Sodexo polegających na
zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).
III.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym usługi
serwisowe z zakresu IT, usługi marketingowe (np. podmiotom przygotowującym i realizującym dla nas
wysyłkę e-maili), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i zgodnie
z naszymi poleceniami.
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IV.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej
celów przetwarzania. W zakresie zawartej z nami umowy dotyczącej korzystania z Platformy służącej
do obsługi Open eVoucherów Sodexo będziemy przetwarzać dane do czasu zakończenia jej realizacji,
a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu
wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto przestaniemy
przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych jeśli zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania
(marketing produktów lub usług własnych Sodexo) lub wycofasz swoją zgodę (marketing produktów
lub usług podmiotów współpracujących z Sodexo).
V.

Twoje prawa

Możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych osobowych,
jak również prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym profilowania, w szczególności wobec przetwarzania danych
do celów marketingowych. Masz także prawo do przenoszenia swoich danych które są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane są na podstawie
zgody oraz prawo cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przez Sodexo przed jej cofnięciem. Masz także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych
lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
VI.

Informacja o wymogu podania danych

Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich niepodanie uniemożliwi
korzystania z Platformy służącej do obsługi Open eVoucherów Sodexo oraz otrzymywanie informacji
produktach i usługach oferowanych przez Sodexo oraz przez naszych partnerów biznesowych.
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