Inform acje ogólne na tem at przetwarzania danych osobow ych
1. Odpow iedzialny administrator
Zgodnie z RODO administratorem na potrzeby przetw arzania danych w zakresie europejskich w ydarzeń PR („Wydarzenie”) jest:
C&A Buying Gm bH & Co. KG, Wanheim er Str. 70 w 40468 Düsseldorf / Tel.: +49 211 9872 0 (poniżej „C&A“)
Z inspektorem ds. ochrony danych osobow ych można skontaktow ać w ysyłając w iadomość e-mail na adres:
DataProtectionBuying@canda.com

2. Przetw arzanie danych osobow ych
C&A szanuje Tw oją pryw atność i bardzo pow ażnie podchodzi do ochrony bezpieczeństw a danych osobow ych. „Dane osobow e” są
to w szystkie informacje, które można w ykorzystać do zidentyfikow ania osoby fizycznej, tj. nazw isko, dane kontaktow e lub zdjęcia.
W punkcie 4 niniejszej polityki pryw atności poinformujemy Cię o faktycznym zakresie przetw arzania Tw oich danych osobow ych
podczas udziału w Wydarzeniu. Dane osobow e będą przetw arzane jedynie pod w arunkiem i w takim zakresie, w jakim
przetw arzanie to jest w ymagane dla organizacji i dla realizacji Wydarzenia. Późniejsze w ykorzystyw anie danych osobow ych będzie
mieć miejsce w yłącznie za tw oją uprzednią zgodą. W w yjątkow ych i uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliw e uzyskanie z
w yprzedzeniem Tw ojej zgody, dane osobow e będą przetw arzane zgodnie z postanow ieniami Rozporządzenia ogólnego UE o
ochronie danych osobow ych (RODO) i w szys tkich innych odpow iednich przepisów krajow ych o ochronie danych.
3. Odbiorcy
W trakcie organizacji Wydarzenia C&A może ujaw niać i przekazyw ać Tw oje dane osobow e do AirLST GmbH, Sitzstraße 23, 80538
München Niemcy (dalej: „AirLST”). AirLST jest dostaw cą narzędzia do zarządzania gośćmi w C&A. Serw ery AirLST są
zlokalizow ane w Niemczech. Aby zapew nić odpow iedzialną obsługę Tw oich danych osobow ych C&A zaw arła z AirLST umow y
między podmiotem przetw arzającym dane a administratorem.
Ponadto C&A może przekazyw ać dane osobow e zew nętrznym partnerom w ydarzeń (tj. hotelom, liniom lotniczym, dostaw cy
cateringu, partnerow i św iadczącemu usługi przew ozowe, agencjom eventow ym itp.) lub innym spółkom z grupy C&A w celach i
zakresie opisanym w niniejszej polityce pryw atności.
Tw oje dane osobow e w żadnych okolicznościach nie będą przekazyw ane poza Europejski Obszar Ekonomiczny (w tym
Szw ajcarię).
4. Struktura przetw arzania danych
C&A przetw arza Tw oje dane osobow e w yłącznie w zw iązku z Wydarzeniem i w sposób opisany w następnej sekcji.
4.1. Zaproszenie
C&A i/lub PR Manager podmiotu C&A w kraju, w którym mieszkasz, może przechow ywać i w ykorzystywać Tw oje imię i nazw isko,
nazw ę spółki, dla której pracujesz, Tw ój adres e-mail, numer telefonu i/lub adres spółki do informow ania i w ysyłania zaproszeń na
nadchodzące Wydarzenia. Podstaw ą praw ną przetw arzania jest Tw oja zgoda zgodnie z art. 6 I (a) RODO. W dow olnym momencie
możesz w ycofać tę zgodę w ysyłając e-mail na adres dataprotectionPL@canda.com. Jeżeli w ycofasz zgodę, niezw łocznie
usuniemy Tw oje dane osobow e ze sw ojego okólnika prasow ego. Nie będziesz w tedy otrzymyw ać zaproszeń ani żadnych innych
informacji od C&A.
4.2. Zarządzanie gośćmi
W trakcie organizacji Wydarzenia C&A może przekazyw ać AirLST i przechow ywać następujące dane osobow e otrzymane od
w szystkich zaproszonych gości: imię i nazw isko, nazw a stanow iska, spółka, adres pocztow y, e-mail, numer telefonu, szczegółow e
informacje na temat podróży i żyw ieniow e.
Ujaw nienie danych na temat podróży i żyw ienia jest dobrow olne, ale w ymagane do zorganizow ania zakw aterow ania w hotelu,
transferu w ahadłow ego i poinformow ania obsługi cateringow ej o potencjalnych nietolerancjach lub preferencjach żyw ieniow ych.
Jeżeli nie chcesz przekazyw ać tych danych C&A, musisz samodzielnie zorganizow ać sw ój pobyt, poniew aż bez tego typu
informacji nie będziemy w stanie zapew nić w yżej w ymienionych usług.
Informacje te mogą być przekazyw ane zew nętrznym partnerów w ydarzenia, jeżeli będzie to konieczne w celu organizacji i realizacji
w ydarzenia.
Podstaw ą praw ną przetw arzania danych osobow ych w celu zarządzania gośćmi jest słuszny interes C&A (art. 6 I (f) RODO)
zw iązany z bezproblemow ą realizacją Wydarzenia. Możesz w dow olnym momencie sprzeciw ić się przetw arzaniu sw oich danych
przez anulow anie sw ojego udziału w w ydarzeniu. W takim przypadku usuniesz sw oje dane osobow e z AirLST. W innym w ypadku
C&A usunie Tw oje dane osobow e, gdy tylko przestaną być potrzebne w pow yższym celu, ale nie później niż 6 tygodni po
zakończeniu Wydarzenia.
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4.3. Zdjęcia i filmy
Podczas Wydarzenia C&A może w ykonywać zdjęcia i nagrania w ideo, umożliw iające identyfikację poszczególnych uczestn ików .
Te zdjęcia i nagrania w ideo będą przechow ywane w C&A i mogą być w ykorzystywane w komunikatach korporacyjnych C&A oraz w
zew nętrznej promocji Wydarzeń C&A.
Podstaw ą praw ną przetw arzania jest słuszny interes C&A (art. 6 I (f) RODO) zw iązany z w ykorzystywaniem w izerunków z
Wydarzenia w sw ojej komunikacji korporacyjnej (w ewnętrznej i zew nętrznej). Możesz sprzeciw ić się przetw arzaniu w izerunków
umożliw iających identyfikację Tw ojej osoby. W celu uzyskania dalszych informacji o realizacji praw a do sprzeciw u proszę
kontaktow ać się z lokalnym zespołem ds. organizacji na początku Wydarzenia.
4.4. Ankiety
Czasami C&A może prosić o informacje zw rotne na temat prezentow anych produktów lub całości Wydarzenia. W celu w ysłania
zaproszenia do w ypełnienia kw estionariusza online lub poinformow ania o dostępności ankiety online C&A może w ykorzystać Tw oje
dane osobow e w ymienione w 4.1. niniejszej polityki pryw atności. Podstaw ą praw ną przetw arzania jest tu słuszny interes C&A (art.
6 I (f) RODO) polegający na kontakcie z Tobą w celu poznania Tw ojej opinii na temat naszej kolekcji oraz ulepszenia organizacji i
realizacji naszych Wydarzeń.
W razie w zięcia udziału w ankiecie online zostaniesz poproszony(a) o zgodę na gromadzenie i przechow yw anie sw oich danych
osobow ych zgodnie z opisem w określonej polityce pryw atności na potrzeby ankiet online.
W ramach aktyw acji „Loved piece” C&A może rów nież poprosić o informacje zw rotne w formie pisemnej. Jeżeli zostaniesz
poproszony(a) o ujaw nienie sw ojego imienia, nazw iska, nazw y stanow iska i spółki na piśmie, to podanie tych informacji jest
dobrow olne. C&A może przechow yw ać Tw oje dane osobow e w raz z informacjami zw rotnymi i korzystać z nich, aby skontaktow ać
się z tobą w spraw ie udzielonych informacji zw rotnych lub w celu w ysłania Ci dodatkow ych informacji na temat Tw ojego ulubionego
elementu kolekcji (loved piece).
Podczas aktyw acji „Loved piece”, w ramach w yżej w ymienionego przetw arzania zostaniesz poproszony(a) o w yrażenie zgody
poprzez zaznaczenie pola u dołu kw estionariusza (Art. 6 I (a) RODO). Możesz odrzucić zgodę w dow olnym momencie w ysyłając
w iadomość e-mail na adres dataoprotectionBuying@canda.com.
Jeżeli nie zaznaczysz tego pola, będziemy przechow ywać i analizow ać Tw oje informacje zw rotne tylko w formie anonimow ej.
Podstaw ą praw ną przetw arzania jest tu słuszny interes C&A (art. 6 I (f) RODO) polegający na analizie Tw ojego dośw iadczenia w
celu poznania Tw ojej opinii na temat naszej kolekcji oraz ulepszenia organizacji i realizacji naszych Wydarzeń.
Usuniemy Tw oje dane osobow e z ankiety (online i offline), gdy tyko przestaną być potrzebne w w yżej w ymienionym celu, ale nie
później niż 9 miesięcy po w ydarzeniu. Zanonimizow ane w yniki mogą być przechow ywane dłużej.
4.5. Loterie
Czasami C&A oferuje loterię w szystkim uczestnikom ankiety lub Wydarzenia. Udział w loterii jest dobrow olny. W celu
przeprow adzenia loterii C&A gromadzi i przechow uje nazw iska i dane kontaktow e uczestników oraz w ykorzystuje te informacje do
skontaktow ania się ze zw ycięzcą. Podstaw ą praw ną przetw arzania danych jest tu Tw oja zgoda na udział w loterii (Art. 6 I (a)
RODO) i akceptacja odpow iednich w arunków . Usuniemy Tw oje dane osobow e, gdy tylko przestaną być potrzebne w pow yższym
celu, ale nie później niż 2 miesiące po zakończeniu loterii.
5.

Praw a podmiotu danych

Jako podmiot danych masz praw o do uzyskania informacji od C&A na mocy art. 15 RODO, praw o do korygow ania danych na mocy
art. 16 RODO, praw o do ich usuw ania na mocy art. 17 RODO i praw o do ograniczenia przetw arzania na mocy art. 18 RODO.
Ponadto, na mocy art. 20 RODO masz praw o do przenoszenia danych (dostęp do danych w formacie umożliw iającym odczyt
maszynow y) przechow ywanych w oparciu o zgodę stanow iącą podstaw ę praw ną.
Podmiot danych może skorzystać z praw a do skargi na niezgodność przetw arzania dotyczących go danych osobow ych z RODO
(art. 77 RODO) w organie nadzorczym w Kraju członkow skim, którym znajduje się jego siedziba, miejsce pracy lub miejsce
domniemanego naruszenia. Dane kontaktow e odpow iedzialnego organu w przypadku podmiotu C&A w ymienionego w yżej jako
odpow iedzialny administrator:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Masz praw o do sprzeciw u na mocy art. 21 RODO oraz możesz w dow olnym momencie w ycofać zgodę na przetw arzanie danych.
To samo dotyczy zgód już udzielonych przed w ejściem w życie RODO. Odw ołanie zgody nie narusza zgodności z praw em
przetw arzania danych osobow ych przed odw ołaniem.
W takim zakresie, w jakim Tw oje dane są przetw arzane w oparciu o uzasadniony interes jako podstaw ę praw ną
zgodnie z poniższym, w dow olnym momencie masz praw o sprzeciw ić się przetw arzaniu sw oich danych
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osobow ych z uw agi na tw oją szczególną sytuację. C&A zaprzestanie przetw arzania danych osobow ych w oparciu
o tę podstaw ę praw ną, chyba że przekonująco w ykażemy istnienie słusznych podstaw do przetw arzania,
nadrzędnych w obec Tw oich interesów , praw i sw obód lub do ustalenia, w ykonania lub obrony roszczeń praw nych.
Tw ój sprzeciw nie ma też w pływu na przechow ywanie lub przetw arzanie oparte na innych podstaw ach praw nych.
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