KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W TCHIBO COFFEE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.

Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe wszystkich naszych
klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. Troska o dane osobowe oraz przejrzystość komunikacji
stanowią priorytet obsługi klienta w Tchibo Coffee Service Sp. z o.o.
Z tego właśnie powodu pragniemy poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe
w naszej Firmie i jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, oraz jak możesz z nich skorzystać zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)*.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tchibo Coffee Service Polska
Sp. z o.o. (dalej jako Tchibo CS) z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 172

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH

(02-486), wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000244402, NIP: 526 29 03 958, REGON 140318239,
o kapitale zakładowym w kwocie 50 000 zł, tel.: +48 22 231 87 67, adres e-mail:
coffeeservice@tchibo-coffeeservice.pl

INFORMACJA O WYMOGU LUB
DOBROWOLNOŚCI PODANIA
DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
ICH NIEPODANIA

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu, takich jak: imię i nazwisko,
adres e-mail, telefon oraz nazwa firmy, którą reprezentujesz, nie wynika z obowiązku
prawnego. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli się skontaktować
i przekazać Ci informacje na temat obowiązującej oferty produktów i usług Tchibo CS,
a także – jeśli zdecydujesz się na podjęcie z nami współpracy – podanie tych danych jest
niezbędne w celu zawarcia i wykonywania umowy.

Twoje dane osobowe przetwarzane będę w następujących celach:
•

prezentacja oferty produktów i usług przez przedstawicieli Tchibo CS, umówienie
spotkania biznesowego i przesłanie oferty drogą mailową oraz zawarcie i wykonywanie umowy (jeśli zdecydujesz się na współpracę) – w odpowiedzi na Twoje zapytanie

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli działasz w imieniu własnym, albo z art. 6 ust. 1
lit. f RODO, jeżeli działasz w imieniu innego podmiotu, np.: swojego pracodawcy).
•

aktualizacja oferty i jej dopasowanie do oczekiwań biznesowych Twojej Firmy
w przyszłości – na podstawie wyrażonych przez Ciebie zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Jeżeli działasz w imieniu innego podmiotu, prawnie uzasadnionym interesem, będącym

PRAWNIE UZASADNIONE
INTERESY

podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, realizowanym przez Tchibo CS
(administratora) i podmiot, który reprezentujesz, jest przedstawienie temu podmiotowi
oferty handlowej Tchibo CS oraz – w razie zawarcia umowy – realizacja praw i obowiązków w tej umowie określonych.

Dostęp do Twoich danych mają uprawnieni do tego pracownicy Tchibo CS. Mogą go mieć

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

również firmy wspierające Tchibo CS w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także audytorzy i inne spółki z grupy kapitałowej Tchibo GmbH, jak również inne
podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa lub do osiągnięcia ww. celów, dla których Tchibo CS gromadzi ww. dane.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Tchibo CS do momentu realizacji wszystkich

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

działań niezbędnych do tego, abyś uzyskał/a pełną informację o ofercie produktów i usług
TCHIBO DLA FIRM, bądź – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej
zgody – do momentu cofnięcia tej zgody. W razie zawarcia umowy dane osobowe będą
przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu
– do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI
OBSZAR GOSPODARCZY
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji
(w tym profilowania).

•

PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ
CI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

•

W każdym momencie masz także prawo do cofnięcia udzielonych przez Ciebie zgód
lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego produktów i usług Tchibo SC. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

DANE DO KONTAKTU
W PRZYPADKU SPRAW
ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH.

W przypadku zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:
•

mailowy na adres: daneosobowe@tchibo-coffeeservice.pl

•

telefoniczny na nr: +48 (22) 231 87 67

•

bądź listowny na adres: Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie
172, 02-486 Warszawa.

*Rozporządzenie 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)

