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Załącznik nr 1 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Promocji „ZWROT 

ZA OPONY oraz o przetwarzaniu w celu marketingowym 
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna 
Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. (adres: ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (dalej 
powoływana jako „Administrator”). spółka Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w 
Polsce jako administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane. 

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz 

kontaktować się z Administratorem w każdym czasie (adres e-mail pomoc@pasjabridgestone.pl, 
adres pocztowy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa) 

Twoje dane osobowe podane przy rejestracji oraz ewentualnie w toku Promocji adres IP urządzenia, 
pliki cookies będą przetwarzane: 

• w związku z Twoim udziałem w Promocji „ZWROT ZA OPONY”, w tym w celu obsługi 
Twojego zgłoszenia do Promocji i zawarcia umowy o udział w Promocji, wydania 
zwrotu za opony (zgodnie z regulaminem Promocji), rozpatrywania Twoich reklamacji 
oraz korespondencji z Tobą jak również ochrony przed Twoimi ewentualnymi 
roszczeniami;

• w celu rozliczenia wydanego zwrotu, jeśli dotyczy;
• kontaktowania się z Tobą, aby przedstawić Tobie informacje marketingowe (za Twoją 

dodatkową dobrowolną zgodą – przy użyciu poczty e-mail lub telefonicznie).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• umowa o udział w Promocji zawierana w chwili, w której zaakceptujesz warunki Promocji;

• prawnie uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania Twoich danych w celu
obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji);

• prawnie uzasadniony interes Administratora (dla przetwarzania Twoich danych w celu
ochrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami)

• obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Administratora w związku z
rozliczeniem wydania zwroty – jeśli dotyczy;

• Twoja zgoda (na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz kontaktowania
się z Tobą, aby przedstawić Tobie informacje marketingowe);

Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych otrzymywanie treści marketingowych są 
dobrowolne i nie stanowią warunku udziału w Promocji. Użytkownik może cofnąć swoje zgody w 
dowolnym momencie, korzystając z danych do kontaktu: pomoc@pasjabridgestone.pl. Tam gdzie 
to stosowne, możesz również cofnąć swoje zgody, klikając łącze typu „wypisz się” w otrzymanej 
przyszłej korespondencji. Cofnięcie zgód nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania 
mającego miejsce przed cofnięciem.   

Na potrzeby związane z organizacją Promocji Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe 
innym podmiotom: agencji marketingowej They.pl, dostawcom usług hostingowych (gdy Twoje dane 
będą przechowywane na serwerach takiego dostawcy w związku z obsługa promocji), dostawcom 
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oprogramowania komputerowego i dostawcom usługi wsparcia technicznego dla tego 
oprogramowania (do obsługi promocji).  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu: 

• cofnięcia przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś na przetwarzanie Twoich danych celem
prowadzenia działań marketingowych

• wygaśnięcia żądań jakie możesz zgłosić w ramach reklamacji;

• wygaśnięcia roszczeń jakie możesz mieć wobec Administratora;

• który wynika z przepisów prawa (gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek
nałożony na Administratora w związku z rozliczeniem wydania zwrotu).

Ponadto Twoje dane Administrator może przechowywać w celu udowodnienia, że Administrator 
przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność). 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo: 

dostępu do Twoich danych w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane 
Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich 
danych w formie dla Ciebie czytelnej 

poprawienia Twoich danych gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. 
gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer 
telefonu, adres e-mail 

usunięcia Twoich danych • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane przez Administratora;

• cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie
danych;

• zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych;

• Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem;

• dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa

do  ograniczenia przetwarzania Twoich danych • gdy zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były
one dalej przetwarzane przez czas, w którym
Administrator sprawdzi ich prawidłowość;

• gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem ale nie chcesz, żeby zostały
usunięte;

• dane nie będą już potrzebne
Administratorowi ale mogą być potrzebne
Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo
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obrony przed roszczeniami; 

• gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
– do czasu, w którym Administrator ustali czy
podstawy przetwarzania przeważają nad
podstawą Twojego sprzeciwu

Do przenoszenia Twoich danych otrzymania ich w czytelnym formacie i przekazania 
ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi 
(gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej 
zgody) 

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla obsługi przez Administratora 
Twojego udziału w Promocji (w tym zawarcia z Tobą umowy o udział w Promocji). W przypadku, 
gdybyś nie podał Twoich danych albo jeżeli zażądasz usunięcia Twoich danych, Administrator nie 
będzie w stanie obsługiwać Twojego udziału w Promocji, wydać Ci zwrotu i rozparzyć Twojej 
reklamacji. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. poza celami wyżej 
wskazanymi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Biuro 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Twoje dane nie są przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego). 

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) jednak 
takie przetwarzanie nie będzie wywoływać skutków prawnych wobec Ciebie (w szczególności nie 
będzie nakładać na Ciebie obowiązków). Przetwarzanie zautomatyzowane dotyczy tylko danych, 
które Administrator wykorzystuje w celach marketingowych. Możesz sprzeciwić się wobec takiego 
przetwarzania kontaktując się z nami poprzez pomoc@pasjabridgestone.pl.  

W serwisie możesz znaleźć Politykę Prywatności grupy kapitałowej Bridgestone Europe NV/SA, która 

uzupełnia informacje zawarte w niniejszej klauzuli w zakresie zasad prywatności stosowanych przez 

spółki Bridgestone Europe NV/SA przy czym w  razie sprzeczności postanowienia niniejszej klauzuli 

mają charakter przeważający.  
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