
ANEKS Nr 5
do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

z dnia 21 maja 2018 r.

I. Organizator wprowadza w Regulaminie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się pkt 14 o brzmieniu:

14. RODO - 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).

2) W § 2 ust. 1 wykreśla się „Spółdzielnię”, a wpisuje w to miejsce „Spółkę”.

3) Dodaje się § 3 a oraz § 3 b o brzmieniu:

§ 3a . Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. 

2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której
przedmiotem jest  udział  w Programie,  niezbędne jest  przetwarzanie przez Organizatora
kategorii  danych  osobowych  oznaczonych  symbolem  „*”  (gwiazdki)  w  Formularzu
rejestracyjnym. 

3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu
realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i
datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do
programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;
d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
e) wymiana punktów na nagrody;
f) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa
w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której
stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).

6. Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  przez  Organizatora  podmiotom  z  nim
współpracującym  (odbiorcom)  przy  realizacji  Programu  zgodnie  z  Regulaminem,  na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział
jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne,
usługi doradcze i prawnicze).

7. Dane osobowe Uczestnika  będą  przechowywane przez okres  trwania  umowy,  a  po jej
zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z
obowiązku prawnego.

8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych
osobowych,  w tym uzyskania kopii  danych posiadanych przez Organizatora,  ma prawo
również  do  sprostowania  lub  uzupełnienia  swoich  danych,  jeśli  okaże  się,  że  są
nieprawidłowe.  Każdy  Uczestnik  Programu  może  również  wystąpić  do  Organizatora  z



żądaniem  usunięcia  swoich  Danych  Osobowych,  ograniczenia  ich  przetwarzania  lub
przeniesienia danych. 

9. Uczestnikowi  przysługuje  również prawo wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  w
przypadkach określonych w RODO. 

10. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie  Danych  osobowych  oznaczonych  w  Formularzu  rejestracyjnym  symbolem  „*”
(gwiazdki)  jest  niezbędne  do  zawarcia  i  wykonania  umowy,  a  ich  niepodanie  skutkuje
niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu.  Podanie pozostałych danych
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do
niektórych funkcjonalności w ramach Programu. 

§ 3 b   Zgoda Uczestnika 

1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w
zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się
zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie. 

2. Uczestnik  Programu  ma  możliwość  wyrażenia  zgody  na  przekazywanie  mu  przez
Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania
Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10.
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219).
Organizator  może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu
poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

3. Uczestnik  Programu  może  wyrazić  również  zgodę  na  przetwarzanie  jego  Danych
osobowych  oraz  danych  o  transakcjach  i  zakupach  dokonywanych  w  trakcie  trwania
Programu,  w  celu  określenia  przez  Organizatora  preferencji  osobistych  i  zachowań
Uczestnika  (zasada  i  znaczenie),  aby  Organizator  mógł  przygotować  i  zaproponować
produkty  lub  usługi  najlepiej  dopasowane  do  potrzeb  (konsekwencje)  Uczestnika
(profilowanie).  Uczestnik  ma  prawo  nie  podlegać  decyzjom  opierającym  się
zautomatyzowanym  przetwarzaniu  (profilowaniu).  Organizator  może  przetwarzać  Dane
osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody
przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu. 

4. Uczestnik  może  w  dowolnym momencie  wycofać  każdą  ze  złożonych  zgód.  Cofnięcie
którejkolwiek  ze  zgód  (na  wysyłanie  informacji  handlowych  oraz  na  profilowanie),  nie
powoduje  utraty  zgodności  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

5. Uczestnikowi  przysługują  odpowiednio  uprawnienia  wskazane  w  §  3a.,  pkt  8.  –  10.
powyżej.

II. Zmiana Regulaminu wprowadzona niniejszym aneksem wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca
od daty powiadomienia uczestników programu na stronie www.lubartow.spolem.org.pl.

III. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

http://www.lubartow.spolem.org.pl/

