POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SPECTRUM BRANDS POLAND

ADMINISTRATOR DANYCH
1.

Spectrum Brands Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A
(również adres do korespondencji), e-mail: info@eu.spectrumbrands.com (dalej „Administrator”, „my”,
„Spółka”) traktujemy poważnie kwestie ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka informuje
użytkowników naszych stron internetowych Spółki lub uczestników naszych konkursów lub akcji
promocyjnych, które odsyłają do niniejszej Polityki (razem zwanych „Stroną internetową” lub
„Serwisem”), w jaki sposób jako Administrator w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie
Danych Osobowych (dalej „RODO”), gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe i inne dane
użytkowników związane z korzystaniem z naszej Strony internetowej.

2.

W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt pod dedykowany adres e-mail:
dsr@eu.spectrumbrands.com.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
3.

Gdy korzystają Państwo z naszej Strony internetowej przetwarzamy następujące Państwa metadane: typ i
wersja przeglądarki, system operacyjny, interfejs, strona internetowa, z której zostali Państwo do nas
przekierowani, strony odwiedzane w witrynie, data, godzina, adres IP i ewentualnie następujące dane
osobowe: imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne, treść zapytania.

4.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje marketingowe
dotyczące produktów Spółki (oferowanych pod markami Remington, Russell Hobbs oraz George Foreman)
będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych w tym celu jest
dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymywania newlettera.

5.

W przypadku zapisania się na organizowany przez nas konkurs lub akcję promocyjną będziemy
przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzach rejestracyjnych (np. imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail) lub w ramach realizacji danego konkursu lub akcji promocyjnej (np. w celu
wydania nagrody lub wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności np. adres zamieszkania, numer
rachunku bankowego, numer PESEL), które są konieczne dla realizacji danego konkursu lub wypełnienia
przez nas obowiązków prawnych. Szczegółowe wskazanie kategorii danych osobowych przetwarzanych
przez nas w ramach danego konkursu jest każdorazowo wskazane w regulaminie danego konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w
danym konkursie lub otrzymanie nagrody.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.

Poniższa tabela wskazuje cel, podstawę prawną i okres przetwarzania Twoich danych osobowych:
Cel przetwarzania
danych osobowych

Wykonanie umowy zawartej
pomiędzy nami a Tobą –
realizacja konkursu lub akcji

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych
art. 6 ust. 1 lit b) RODO niezbędność
do
wykonania
umowy, której stroną jest
Użytkownik

Okres przetwarzania danych
osobowych
Do czasu wygaśnięcia umowy
pomiędzy Tobą, a Administratorem
(np. zakończenia konkursu, akcji
promocyjnej lub marketingowe)

promocyjnej
Wypełnienie ciążącego na nas
obowiązku prawnego

Ochrona przed ewentualnymi
roszczeniami

użytkownika

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
wypełnienie
obowiązku
prawnego

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadniony
interes
administratora

naszego Serwisu
Poprawy

jakości

(funkcjonalności)

działania

Przez 6 lat licząc od pierwszego dnia
roku następującego po roku, w
którym spełniony został obowiązek
prawny (w szczególności rozliczony
podatek w związku z przyznaną w
ramach konkursu nagrodą)
Przez 6 lat licząc od pierwszego dnia
roku następującego po roku, w
którym wygasła umowa pomiędzy
Tobą a Administratorem

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadniony
interes
administratora

Przez okres prowadzenia naszego
Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadniony
interes
administratora
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –
dobrowolna zgoda

Przez czas niezbędny na udzielenie
odpowiedzi

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z
art. 18 ust. 4 ustawy o
świadczeniu
usług
drogą
elektroniczną – dobrowolna
zgoda

do czasu wycofania zgody (poprzez
formularz na stronie lub poprzez
wysłanie
e-maila
na
adres:
dsr@eu.spectrumbrands.com)

naszego Serwisu
Udzielanie

odpowiedzi

na

Twoje zapytania
Wysyłka

newslettera

zawierającego

informacje

handlowe

(marketingowe)

dotyczące

produktów

do czasu wycofania zgody (poprzez
formularz na stronie lub poprzez
wysłanie
e-maila
na
adres:
dsr@eu.spectrumbrands.com)

Spectrum Brands
Wyświetlanie
spersonalizowanych

dla

Ciebie reklam, bannerów lub
pop-upów

z

naszymi

produktami

w

naszym

Serwisie

KATEGORIE ODBIORCÓW I MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW DANYCH
7.

Odbiorcami danych osobowych będą:
a.

podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;

b.

podmioty z grupy kapitałowej Spółki (do której należy) świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Administratora;

c.

podmioty (w tym agencje marketingowe) wspierające Administratora w organizacji konkursów lub
akcji promocyjnych, prowadzeniu Serwisu – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

d.

podmioty wspierające Administratora w wysyłce newsletterów zawierających treści marketingowe
(dotyczące wyłącznie produktów Spółki) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

e.

organy administracji publicznej, np. organom skarbowych (dla celów rozliczenia nagród w naszych
konkursach, akcjach promocyjnych lub innych marketingowych);

f.
8.

Poczta Polska i inni operatorzy pocztowi lub kurierzy – dla celów związanych z dystrybucją nagród.

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

PROFILOWANIE
9.

Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu w sposób opisany poniżej i tylko wówczas , gdy udzielisz nam
na to zgody:


Wchodząc na nasz Serwis będziesz identyfikowany za pomocą plików cookies (informacja o
cookies w pkt. 18 Polityki). Odwiedzając ponownie nasz Serwis zostaniesz rozpoznany jako osoba,
która otwierała naszą Stronę już wcześniej. Jeżeli odwiedziłeś wcześniej jedną z pozostałych
naszych Stron, możemy wyświetlić na Twoim ekranie okienko (pop-up) z informację
marketingową, która w pewnym stopniu będzie odzwierciedlała Twoje preferencje (które
ocenimy na podstawie stron i podstron należących do Spółki, które odwiedziłeś wcześniej, jak i
czasu który spędziłeś na poszczególnych stronach/podstronach).



Jeżeli wyrazisz dodatkowo odrębną zgodę na przesyłanie Ci newslettera zawierającego treści
marketingowe dotyczące produktów Spółki (oferowanych pod markami Remington, Russell
Hobbs oraz George Foreman), Twoje preferencje ustalone w sposób opisany powyżej, mogą
zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu treści wysyłanego do Ciebie takiego newslettera
(będziemy starali się wysłać Ci informacje dotyczące interesujących Ciebie produktów).

10. Zaznaczamy, że nie zbieramy i nie wykorzystujemy przy profilowaniu jakichkolwiek informacji dotyczących
Twoich wizyt na stronach nie należących do Spółki.
11. W każdej chwili przysługuje ci prawo do wycofania zgody na profilowanie opisane powyżej albo wyrażenia
sprzeciwu wobec przeprowadzanego przez nas profilowania. W tym celu wyślij e-maila ze swoim
żądaniem na adres e-mail: dsr@eu.spectrumbrands.com po jego otrzymaniu nie będziemy prowadzić
wobec ciebie dalszego profilowania.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
12. Zgodnie z mającym zastosowanie prawem ochrony danych osobowych, masz prawo do:
a.

dostępu do swoich danych osobowych;

b.

sprostowania swoich danych osobowych;

c.

usunięcia danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);

d.

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.

przenoszenia danych osobowych (w tym zakresie masz prawo do otrzymania kopii powierzonych
nam przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych
danych osobowych bez przeszkód innemu podmiotowi); lub

f.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

13. Masz prawo do otrzymania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. W tym celu prosimy o
kontakt pod dedykowany adres e-mail: dsr@eu.spectrumbrands.com.
14. Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez e-mail,
SMS/MMS, faks i telefon, muszą Państwo wycofać swoją zgodę, jak to opisano powyżej.
15. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami, jak opisano w pkt 2.
16. Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
COOKIES
17. Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony
internetowej.
18. Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalne
i przyjazne dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji
sposobu korzystania z Serwisu internetowego.
19. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych
plików:
a)

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
20. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące
rodzaje:
a.

niezbędne do działania usługi – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b.

pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania;

c.

wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i
aplikacji;

d.

funkcjonalne – umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

e.

reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań;

f.

statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących Portalu internetowego.

21. Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie
akceptują pliki cookies, ale można łatwo dostosować jej poprzez zmianę ustawień. Jeśli zdecydujesz się na
wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich
funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Więcej informacji o ustawieniach cookies w poszczególnych
przeglądarkach można znaleźć na stronach przeglądarek w tym między innymi:
a.

Internet Explorer

b.

Mozilla Firefox

c.

Chrome

d.

Opera

22. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć, np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w
sekcji Pomoc w menu Twojej przeglądarki internetowej.
PYTANIA I DANE KONTAKTOWE
23. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub chcieliby Państwo skorzystać z
praw opisanych w pkt 12 powyżej, prosimy o kontakt z nami: Spectrum Brands Poland sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7A (również adres do korespondencji), e-mail:
dsr@eu.spectrumbrands.com.
ZMIANY POLITYKI
24. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub
wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując
datę ostatniej zmiany lub w inny sposób wymagany przez prawo.

