Załącznik 2
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU
PROMOCJI „Eksplozja Ofert”
1. Administratorem Twoich danych osobowych jako Uczestnika Promocji „Eksplozja Ofert” („Promocja”)
jest IVECO Poland Sp. z o.o., al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Dane kontaktowe do administratora
danych to: privacy-compliance@cnhind.com
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych. Adres kontaktowy do ww.
inspektora to: iod@cnhind.com
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Promocji i realizacji postanowień jej
regulaminu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, która została wyrażona poprzez
aktywne działanie jakim jest dobrowolne podanie danych, przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz
akceptacja Regulaminu Promocji i Polityki Prywatności. Zgodę na udział w Promocji można cofnąć w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się
dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Promocji wobec jej
uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji.
Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww.
administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług.
W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty i
promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może profilowania, które
jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w
inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich w celach marketingowych odbywa
się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, określonego wprost w
przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail lub numer telefonu (w zależności od
tego, które z danych kontaktowych podajesz) będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty
administratora Twoich danych. Kierowanie do Ciebie komunikatów marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie Twojej zgody. Zgodę tę możesz
zawsze wycofać, zgodnie z zapisami w Polityce Prywatności IVECO Poland:
https://www.cnhindustrial.com/Pages/Privacy_Notice.html?code=pl-PL&brand=iveco. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
6. Należymy do Grupy CNH Industrial, globalnego lidera w sektorze dóbr inwestycyjnych. Dane mogą
być udostępniane i przekazywane naszym podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Grupy CNH
Industrial, zaufanym podmiotom zewnętrznym, usługodawcom, autoryzowanym dealerom i
dystrybutorom oraz partnerom biznesowym, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej
granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane
wyłącznie do celów wymienionych powyżej.
Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych,
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszego i Grupy CNH Industrial, ochrony praw lub
własności naszych i Grupy CNH Industrial, reagowania na polecenia władz publicznych czy
dochodzenia naszych praw przed organami sądowymi.

W celu wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem Danych, jak opisano powyżej, możemy
przekazywać Dane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym
przechowywać je w cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarządzanych przez podmioty działające
na nasze zlecenie. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie danych jest ograniczone do celów
przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w zakresie
ochrony danych.
W przypadku, gdy Dane są przekazywane poza obszar EOG, Spółka zastosuje odpowiednie środki
umowne w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Danych, w tym - między innymi – umowy
oparte na standardowych klauzulach ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję
Europejską, mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza obszar EOG.
Oprócz przyjęcia zgodnych z prawem mechanizmów przekazywania danych poza EOG, spółki zależne
i stowarzyszone CNH Industrial Group w USA uczestniczą w programie ochrony prywatności i dlatego
są zobowiązane do działania zgodnie z unijnymi i szwajcarsko-amerykańskimi ramami ochrony
prywatności oraz polityką ochrony prywatności CNH Industrial Privacy Shield Policy, które są
dostępne tutaj:
https://www.cnhindustrial.com/enus/governance/policies_and_guidelines/Pages/corporate_policies
.aspx.
7. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Promocji jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak odpowiednio:
a. przeprowadzenie Promocji – przez okres niezbędny dla przechowywania dokumentacji
związanej z urządzaniem Promocji, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończyliśmy
przeprowadzanie Promocji;
b. przesyłanie komunikatów marketingowych na podstawie Twojej zgody – do czasu wycofania
przez Ciebie tej zgody; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z
rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat;
c.

w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością ich
przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania danych.

8. W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych jest operator Promocji – RIPOSTA
DOKTÓR Services Spółka Jawna, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa. Przypadki te obejmują
realizację obowiązków prawnych związanych z ewidencjonowaniem zgłoszeń, konfekcjonowaniem
oraz wysłanie nagrody.
9. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej
chwili. Twoje prawa obejmują:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b. prawo do poprawiania danych
c.

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do żądania usunięcia danych
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z administratorem:
IVECO Poland Sp. z o.o. - poprzez e-mail na adres: privacycompliance@cnhind.com;

10. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W
ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie
działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.
11. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego
uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z
administratorem: IVECO Poland Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres:
privacycompliance@cnhind.com.

DODATKOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA STRONIE INTERNETOWEJ PROMOCJI „Eksplozja Ofert”
12. Dla Promocji prowadzona jest strona internetowa pod adresem Promocjaserwis.iveco.pl
13. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z ww. strony wykorzystywane są w celu prowadzenia
działań marketingowych – chcemy promować nasze produkty i usługi oraz prezentować Tobie oferty
oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. Aby było to możliwe, dokonujemy
profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie ma wpływu na Twoje prawa lub wolności ani w
inny podobny sposób na Ciebie nie wpływa.
14. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw.
plików cookies zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych,
przetwarzamy również w celach marketingowych dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony
interes, określony wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(motyw 47 RODO). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i
promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować.
15. Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) oraz
dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś
naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem
(zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach), chyba że
wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych lub
samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim urządzeniu. Dzięki
przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi, prezentować Tobie
oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci korzystanie z naszej
strony w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.
Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na Twoje pytania; po
tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań,
do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
16. Zasady korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych zostały już
określone powyżej.

