POLITYKA PRYWATNOŚCI KAMPANII SPOŁECZNEJ „SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW”

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania danych
osobowych Uczestników Kampanii Społecznej „Szkoły pełne Talentów” oraz Użytkowników strony
internetowej www.lidl.pl/szkoły przez Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo
Podgórne. Terminy i określenia zastosowane w niniejszej Polityce Prywatności mają następujące
znaczenie:
Regulamin Kampanii – Regulamin Kampanii Społecznej „Szkoły pełne Talentów”, znajdujący się na
stronie Serwisu
Okres Trwania Kampanii – oznacza okres trwania Kampanii Społecznej wskazany przez organizatora w
Regulaminie Kampanii
Placówki Oświatowe – szkoły publiczne lub niepubliczne, które po zarejestrowaniu swojego udziału
stają się Uczestnikami Kampanii Społecznej zgodnie z Regulaminem Kampanii
Uczestnicy Kampanii Społecznej – Placówki Oświatowe oraz klienci sklepów Lidl, którzy przekażą
wybranej Placówce Oświatowej za pośrednictwem Serwisu kupony odebrane w sklepach Lidl
Użytkownicy strony internetowej – wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową Kampanii
Serwis – strona internetowa www.lidl.pl/szkoły oraz znajdująca się na niej platforma, za
pośrednictwem której Placówki Oświatowe mogą zgłosić swój udział i utworzyć konto szkoły, klienci
sklepów Lidl zaś mogą przekazywać wybranej placówce zebrane przez siebie kupony
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)

UCZESTNICY KAMPANII SPOŁECZNEJ „SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW”

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 48 w
Jankowicach, 62-080 Tarnowo Podgórne. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych można się skontaktować, przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk
inspektora ochrony danych lub na dedykowany adres e-mail ochronadanychosobowych@lidl.pl.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora
Administrator będzie przetwarzać dane osób kontaktowych wskazanych przez Placówkę Oświatową w
Serwisie na podstawie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z Placówką Oświatową w
sprawach przebiegu Kampanii Społecznej, w tym m.in. obsługi zgłoszeń, pomocy technicznej,
informowania o wynikach i wydawania nagród, przyjmowania i realizacji reklamacji, udzielania
odpowiedzi na zapytania w kwestiach związanych z Kampanią. Dane przetwarzane w tym zakresie
przez Administratora obejmują imię i nazwisko osoby kontaktowej, służbowy adres e-mail oraz
służbowy numer telefonu. Ogólne informacje o przebiegu Kampanii mogą być przekazywane także za
pomocą wiadomości dedykowanych dla Uczestników Kampanii, jeżeli Placówka Oświatowa zaznaczy
odpowiednią opcję na swoim profilu w Serwisie.
Ponadto Placówka Oświatowa ma możliwość wprowadzenia odpowiednich ustawień dotyczących
plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Administrator będzie przetwarzał dane pozyskane z plików cookie
na podstawie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania
Serwisu oraz w innych celach zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami plików cookie. W tym zakresie
zastosowanie będą mieć informacje zawarte w Polityce Prywatności (https://www.lidl.pl/c/politykaprywatnosci/s10000910) oraz Polityka cookie https://www.lidl.pl/c/polityka-cookie/s10000908 na
stronie www.lidl.pl
Odbiorcy danych osobowych
W ramach wymienionych powyżej rodzajów przetwarzania danych, Twoje dane mogą być
przetwarzane na nasze zlecenie przez podwykonawców. Firmy te wybieramy z największą starannością
i, o ile istnieje taki wymóg prawny, w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania
postanowień zawartych w artykule 28 RODO. Dodatkowo, w określonych przypadkach dane osobowe
mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak serwisy społecznościowe (np. jeśli Placówka
Oświatowa korzystając z funkcjonalności Serwisu zdecyduje się na ogłoszenie swojego udziału w
Kampanii Społecznej na swoim profilu w mediach społecznościowych). Dane te będą wówczas
przetwarzane zgodnie z polityką prywatności tych serwisów.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto podmiotowi danych
przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się ze sposobem przetwarzania jej danych
osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji Kampanii Społecznej „Szkoły pełne Talentów” będą
przechowywane przez Okres trwania Kampanii do czasu jej zakończenia i wydania nagród, a następnie
przez okres do wygaśnięcia wszystkich roszczeń z tytułu uczestnictwa w Kampanii.
Źródło danych
Dane osób kontaktowych Placówek Oświatowych są podawane przez Placówkę Oświatową na jej
profilu w Serwisie.
Zautomatyzowane decyzje
Wobec danych przetwarzanych w ramach uczestnictwa w Kampanii Społecznej „Szkoły pełne
Talentów” nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą one podlegać
profilowaniu.
Pozostałe informacje
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych na stronie internetowej znajdują się na
www.lidl.pl w zakładce Polityka Prywatności (https://www.lidl.pl/c/polityka-prywatnosci/s10000910).
Z informacjami dotyczącymi plików cookie (tzw. „ciasteczek”) można zapoznać się w Polityce cookie na
stronie www.lidl.pl pod adresem https://www.lidl.pl/c/polityka-cookie/s10000908

