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Spółka C&A wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi, które są częścią działalności detalicznej
Grupy COFRA z siedzibą w Zug, Szwajcaria (zwana dalej „C&A” bądź określana przez zaimki
związane z „my”, odmieniane przez wszystkie przypadki) gromadzi i przetwarza dane osobowe,
odnoszące się do podmiotów danych (osób fizycznych), będących kontrahentami lub gośćmi C&A
(w trybie online / offline), do innych stron trzecich będących partnerami handlowymi lub
dostawcami oraz do ich pracowników i osób, które zamierzają podjąć pracę bądź nadal pracują w
C&A oraz, o ile to konieczne z uwagi na potrzeby firmy C&A, do członków ich rodzin, z których to
osób każda występuje bezpośrednio w charakterze pracownika, pracownika tymczasowego bądź
zatrudnionego na własny rozrachunek (określana dalej zaimkami „ja” i „Ty”, odmienianymi przez
wszystkie przypadki).
Spółka C&A szanuje Twoją prywatność. Z tego powodu wprowadziła wysokie standardy ochrony
danych, które są zgodne z mającym zastosowanie prawem. C&A gromadzi, przechowuje,
przetwarza i przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie odpowiednich postanowień
prawa. Przetwarzamy i przekazujemy Twoje dane wyłącznie na potrzeby naszych prawnie
uzasadnionych interesów, które wykazujemy w sposób wiarygodny, zaś procesy przetwarzania i
transferu danych odbywają się wyłącznie w oparciu o uwzględnienie interesów wszystkich
zainteresowanych. Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w taki sposób, jakiego możesz od nas
zasadnie oczekiwać, nie zaś w sposób, który możesz uznać za niepożądany lub który mógłby
wyrządzić ci szkodę.
Zwracamy uwagę, że przetwarzanie kategorii danych dla potrzeb wymienionych powyżej odbywa
się na podstawie jednego z wymienionych celów (z uwzględnieniem specyficznej kategorii danych
i indywidualnej potrzeby), nie zaś z wykorzystaniem wszystkich podstaw prawnych jednocześnie.
Celem niniejszej polityki prywatności, jest poinformowanie Cię o przetwarzaniu przez C&A Twoich
danych osobowych. Zachęcamy do przeczytania tej polityki i zapoznania się z jej treścią.
W niektórych przypadkach (np. Centralne Cele Marketingowe, C&A Online) jeden z podmiotów
powiązanych C&A pełni funkcję kontrolera odpowiedzialnego za region C&A Europa. Informacje
te znajdziesz w odnośnej instrukcji n/t prywatności. Nadrzędnym dokumentem jest każda
indywidualna Polityka prywatności.

1 Administrator odpowiedzialny.
Poniżej przedstawiono dane kontaktowe administratora i managera ds. ochrony danych w
zakresie całego przetwarzania danych w jednostce:
C&A Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. 22/ 435-17-70
Są to dane kontaktowe naszego managera ds. ochrony danych, z którym można się również kontaktować pod
adresem:
dataprotectionPL@canda.com
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Ogólne zasady przetwarzania danych.

C&A może przetwarzać wymienione niżej kategorie danych w zależności od stosunku, który
wiążę Cię z jednostką C&A.
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•

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy w C&A, informacje na temat przetwarzania danych
przez C&A znajdziesz w ZAŁĄCZNIKU DLA KANDYDATA.

•

Jeżeli jesteś pracownikiem etatowym lub pracownikiem tymczasowym (najemnym),
informacje na temat przetwarzania danych przez C&A znajdziesz w ZAŁĄCZNIKU DLA
PRACOWNIKA.

•

Jeżeli jesteś pracownikiem z zewnątrz (zatrudnionym na własny rozrachunek), stosujesz
się do wskazówek podanych w ZAŁĄCZNIKU DLA FREELANCERA.

•

Jeżeli jesteś emerytem, odnośne informacje podajemy w ZAŁĄCZNIKU DLA EMERYTA.

•

Jeżeli jesteś klientem C&A, prosimy o przeczytanie wskazówek podanych w
ZAŁĄCZNIKU DLA KLIENTA.

•

Jeżeli jesteś stroną trzecią, pozostającą w stosunkach z C&A, stosujesz się do wskazówek
podanych w ZAŁĄCZNIKU DLA PARTNERA.

Twoje prawa.

Jeżeli jesteś osobą, której dane dotyczą (osobą fizyczną), przysługuje Ci prawo do uzyskiwania
informacji od C&A na podstawie Art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie Art.
16 RODO, prawo do usuwania danych na podstawie Art. 17 RODO oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania na podstawie Art. 18 RODO. Ponadto na podstawie Art. 20 RODO przysługuje ci
prawo do przenoszenia danych (dostęp do danych w formacie odczytu maszynowego) w
przypadku danych przechowywanych zgodnie z postanowieniami wynikającymi z udzielonej
zgody lub zawartej umowy. Ponadto istnieje możliwość nawiązania kontaktu z organem nadzoru
odpowiedzialnym za C&A. Dane kontaktowe takiego organu odpowiedzialnego za jednostkę
C&A wymienioną powyżej jako kontroler odpowiedzialny podano poniżej:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22/ 531-03-00

Na podstawie Art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu i możesz w dowolnym momencie wycofać
swoją zgodę. Postanowienie to obowiązuje również w przypadku zgody wyrażonej przed
wejściem RODO w życie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych
osobowych do momentu takiego wycofania.
O ile podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych stanowią wskazane wyżej prawnie
uzasadnione interesy, masz w dowolnym momencie prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją. Masz
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych bez podania
przyczyny, jeżeli odbywa się to na potrzeby marketingu. Jeżeli istnieją inne przyczyny, nie
wolno nam przetwarzać danych osobowych na tej podstawie, chyba że wykażemy istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przechowywanie lub przetwarzanie danych na innej podstawie prawnej także nie może być
przedmiotem twojego sprzeciwu.
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