
Polityka prywatności  
Aplikacja „Mój Carrefour” 

Obowiązująca od 17.08.2016  
 

 
1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności obowiązującą w Carrefour Polska Sp. z o.            

o. w związku z prowadzonym przez spółkę programem Rodzinka dla Stałych Klientów (dalej:             
Program) i aplikacją mobilną „Mój Carrefour” (dalej „Aplikacja”). Administratorem danych          
osobowych jest Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72,               
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział            
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20710, NIP: 937-00-08-138,          
kapitał zakładowy w wysokości 1.970.719.050,00 złotych (dalej: Carrefour), która będzie je           
wykorzystywała w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych               
osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922) w zakresie koniecznym do udziału uczestnika w             
Programie oraz korzystaniem z Aplikacji na podstawie udzielonej przez uczestnika zgody. 

2. Carrefour jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i            
ochrony danych osobowych uczestników korzystających z Aplikacji, które to informacje          
przetwarza. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni je przed            
dostępem osób niepowołanych. Carrefour zapewnia wszystkim osobom, które udostępniły         
swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997             
roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dobrowolności podawania          
danych, prawo dostępu do własnych danych oraz ich poprawienia i usunięcia danych oraz             
prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.          
Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z Carrefour, w tym za             
pośrednictwem poczty wysyłanej na adres Carrefour Polska Sp. z o.o. 

3. Dane osobowe przekazywane przez uczestników korzystających z Aplikacji za pomocą          
właściwych formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z wszelkimi          
przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych. Zbiory zgromadzonych danych        
osobowych uczestników Programu korzystających z Aplikacji podlegają właściwej ochronie,         
zgodnie z ww. przepisami. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni            
pracownicy Carrefour, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych Carrefour.  

4. Gromadzone przez Carrefour dane osobowe wykorzystywane są w zakresie koniecznym do           
udziału uczestnika w Programie i korzystania z Aplikacji, w celu nagradzania stałych            
klientów, którego zasady określone są w niniejszym Regulaminie Programu dla Stałych           
Klientów Obowiązującym od – 17.08.2016 r. dostępnym pod adresem:         
http://www.carrefour.pl/program-rodzinka/regulamin.  

5. Carrefour zastrzega możliwość gromadzenia logów uczestników Programu. Zebrane logi         
przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do          
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza          
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Carrefour. Na podstawie          
plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.         
Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech         
identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

6. Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich          
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru           
sprawiedliwości. 

7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: Carrefour Polska Sp. z o. o. z siedzibą w               
Warszawie przy ul. Targowej 72.  

8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną        
odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.  


