
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO                       

ARISTON ONE TEAM 

 

 
ADMINISTRATOR DANYCH 

AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 
Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. 
Pocieszka 3. REGON 351123877, NIP 6761345098.    
("Spółka"). 

 
 

 

CELE 
PRZETWARZANIA 
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PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 

DANYCH 

 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Twoje dane osobowe jako 
użytkownika strony 
internetowej ariston-
oneteam.pl 
są przetwarzane w celu 
prowadzenia tej strony oraz 
zapewnienia jej funkcjonalności, 
np. możliwości zgłoszenia lub 
potwierdzenia udziału                     
w Programie. 

Przetwarzanie Twoich danych 
odbywa się na podstawie tzw. 
uzasadnionego interesu 
administratora danych osobowych 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Informacje o sposobie korzystania przez 
Ciebie ze strony internetowej ariston-
oneteam.pl 
(zebrane za pośrednictwem plików cookies 
technicznych) oraz w naszej bazie 
marketingowej przetwarzamy przez cały 
okreskiedy korzystasz ze strony Programu       
i jesteś naszym klientem – tzn. kupujesz 
nasze produkty oraz później przez okres 5 
lat licząc od momentu, kiedy przestałeś z 
niej korzystać i ostatni raz zakupiłeś nasze 
produkty, chyba, że wcześniej wyrazisz 
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 
danych w celach marketingowych 

Twoje dane osobowe 
przetwarzamy również w celu 
prowadzenia działań 
marketingowych – chcemy 
promować nasze produkty i 
usługi oraz prezentować oferty 
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. 

Mamy prawnie uzasadniony interes w 
tym, aby: 

a) dbać o jakość korzystania z naszej 
strony internetowej oraz 
zabezpieczać sprawne działanie 
znajdujących się na niej 
funkcjonalności, co możliwe jest 
dzięki wykorzystywaniu 
technicznych plików cookies; 

b) prowadzić dla użytkowników 
naszej strony internetowej 
skrzynkę kontaktową, udzielać 
odpowiedzi na pytania                            
i zapewniać im pozytywne 
doświadczenia w kontakcie                
z nami. 

c) promować naszą ofertę 
produktów i usług w ramach 
działań marketingowych – jest to 
prawnie uzasadniony interes, 
który został wyraźnie wskazany w 
przepisach dotyczących ochrony 
danych osobowych (motyw 47 
ogólnego Rozporządzenia                   
o Ochronie Danych Osobowych). 

Dane przetwarzane w celu wysyłania 
komunikatów marketingowych, jak 
również zebrane za pośrednictwem plików 
cookies analitycznych i marketingowych,  
przetwarzamy do momentu, aż nie 
wycofasz swojej zgody. 
 
 

Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę, 
Twoje dane będziemy 
przetwarzać w celu przesyłania 

Informacje dotyczące korzystania 
przez Ciebie ze strony internetowej 
ariston-oneteam.pl 

W każdym przypadku Twoje dane osobowe 
będą przechowywane przez okres 5 lat od 
zakończenia innych czynności 



Tobie informacji handlowych 
dotyczących aktualnej oferty                     
i promocji naszych produktów              
i usług. 
 

zbierane za pośrednictwem plików 
cookies (analitycznych lub 
marketingowych), zbieramy na 
podstawie Twojej zgody, wyrażonej 
zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne (podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). 
 
Z kolei na podstawie zgody, którą 
wyraziłeś przy okazji zgłaszania 
udziału w Programie, możemy 
wysyłać do Ciebie komunikaty 
marketingowe (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. a RODO). 

przetwarzania, ponieważ jako 
administrator musimy być               w stanie 
wykazać, że przetwarzanie Twoich danych 
obywało się zgodnie z przepisami                      
o ochronie danych osobowych. 
 

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? 

Zbieramy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony 
internetowej ariston-oneteam.pl,: 
 w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę, o numerze IP oraz urządzeniu, z którego 
łączysz się z naszą stroną internetową, w tym o jego ustawieniach (np. 
przeglądarka, rozdzielczość ekranu) – za pośrednictwem plików cookies.  
 
Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je w 
formularzu zgłoszeniowym do Programu, który znajduje się na stronie Programu.  
 
Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je w 
ramach wiadomości przesyłanej do nas przez formularz kontaktowy dostępny na 
stronie ariston-oneteam.pl. 

 
 

 
 

 

ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Są to 
zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas 
profesjonalne usługi. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to: 

 organizator Programu (MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu), któremu 
administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Programu i 
prowadzenia jego strony internetowej; podmioty prowadzące obsługę techniczną 
oraz informatyczną strony internetowej ariston-oneteam.pl; 

 agencje marketingowe, z którymi współpracujemy przy tworzeniu naszych kampanii 
marketingowych. 

 
W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego 
w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane 
w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

 
 

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników działów firmy, którzy są 
odpowiedzialni za wykonywanie czynności określonych powyżej, zostali upoważnieni 
do przetwarzania danych i otrzymali odpowiednie instrukcje obsługi. 

  
 
 
 

 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE 



 

Dane mogą być przekazywane za granicę do krajów pozaeuropejskich, których poziom 
ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni zgodnie z art. 
45 GDPR. 

W przypadku przekazywania danych do krajów pozaeuropejskich, w których poziom 
ochrony danych osobowych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, 
stosuje się Klauzule Standardowe zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 5 
lutego 2010 r. 

 

 
 

 
 
 

 
 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w 
dowolnej chwili, o ile jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości i informacji, które Ciebie 
dotyczą. 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. 

W przypadku, gdy do przetwarzania danych dochodzi na podstawie Twojej zgody (pliki 
cookies analityczne), przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 
Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych 
dokonanych przed jej wycofaniem. 

 
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem Twoich danych, 
możesz to zrobić pisząc na adres: ido@verbum.com.pl. 

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich 
danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia 
powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za 
naruszające Twoje prawa lub wolności oraz podać czego się domagasz. Skargę należy 
złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 
 
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo 
do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz 
wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w 
określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla 
potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś 
sprzeciw.  
 
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo 
do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz 
wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w 
określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla 
potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś 
sprzeciw.  

 
                   
 

              IDO 
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IDO) 

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę 
internetową ariston-oneteam.pl jest AristonThermo Polska Sp. z o.o., z siedzibą                  
w Krakowie, kod pocztowy 31-408, ul. Pocieszka 3. REGON 351123877, NIP 
6761345098.    
 
Z inspektorem ochrony danych ("DPO") można się skontaktować za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem: ido@verbum.com.pl 



Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem Twoich danych, możesz to 
zrobić pisząc na adres: ido@verbum.com.pl 

 

 


