
 

 

Nota informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych 

 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Kaufland treści marketingowych dotyczących 

towarów i usług Kaufland Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kaufland w celu kierowania 

do Ciebie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Kaufland, w tym spersonalizowanych 

treści marketingowych dopasowanych do Twoich preferencji, w zakresie wynikającym z udzielonej 

zgody. Zgoda jest niezależna od uczestnictwa w programie PAYBACK i może być wycofana w każdym 

momencie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaufland, w tym o 

przysługujących Ci prawach, znajduje się na stronie https://www.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.html 

Klauzula informacyjna 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie powyższej zgody na otrzymywanie treści marketingowej drogą 

email lub na podany numer telefonu Kaufland, działając jako niezależny administrator, przetwarza Twoje 

dane w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, w tym spersonalizowanych treści 

reklamowych, mających na celu promowanie towarów oraz usług oferowanych przez Kaufland, a także 

przekazywanie pozytywnych treści dotyczących działalności Kaufland. Takie działania będą 

podejmowane przez Kaufland wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na kierowanie do Ciebie treści 

marketingowych wybranym kanałem oraz w zakresie wynikającym z udzielonej zgody. Zgoda jest 

niezależna od uczestnictwa w programie PAYBACK, co oznacza, że w przypadku braku jej wycofania 

może stanowić podstawę do kierowania do Ciebie treści marketingowych przez Kaufland także po 

Twojej rezygnacji z uczestnictwa w programie lub po zakończeniu udziału w programie przez Kaufland.  

Podstawą przetwarzania Twoich danych przez Kaufland w zakresie danych osobowych i następujących 

danych transakcyjnych: Identyfikator transakcji, data i miejsce dokonania transakcji, informacje o 

zakupionych produktach takie jak: identyfikator produktu, ilość sztuk, zapłacona kwota, przyznane 

rabaty jest prawnie uzasadniony interes administratora – istniejący w związku i w zakresie udzielonej 

zgody na otrzymywanie treści marketingowych od Kaufland kanałem email lub telefonicznym – 

polegający na promocji marki oraz towarów i usług, w tym poprzez dopasowanie do Twoich preferencji 

kierowanych do Ciebie treści reklam towarów lub usług. 

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody, możesz ją wycofać 

w dowolnym momencie. Możesz wycofać zgodę kontaktując się bezpośrednio z Kaufland. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów 

marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Kaufland. W tym 

celu możesz skontaktować się z Kaufland kierując korespondencję mailową na adres 

daneosobowe@kaufland.pl. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych na przetwarzanie danych realizowane przez Kaufland. 

https://www.kaufland.pl/polityka-prywatnosci.html

