
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. S. 

Matyi 8, 61-586 Poznań.  

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@zabka.pl, formularz 

kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 

lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-

mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.  

4. Pani/Pana dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane: 

a) w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Administratora – podstawą 

prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych 

produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych 

wybranym kanałem komunikacji; 

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest 

umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

Administratora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora istniejącego do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Okres 

przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych 

osobowych dla celów wskazanych w pkt 3 lit. b) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla 

celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną na adres 

wydarzenia@zabka.pl  lub pisemną. 

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9) Podanie danych jest dobrowolne. 
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