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POLITYKA
PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności zawiera wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia sposobu przetwarzania danych osobowych
podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej („aplikacja”) zarządzanych przez Grupę Campari.
Wyjaśnia również w jaki sposób dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane lub udostępniane i jak Użytkownik może się z nami
skontaktować w sprawach związanych z jego danymi osobowymi.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych oraz cele przetwarzania mogą się różnić w zależności od usług oferowanych przez
stronę internetową lub aplikację, z którą użytkownik wchodzi w interakcję. Na przykład sposób gromadzenia danych osobowych
będzie się różnił w przypadku zainteresowania udziałem w wydarzeniu proponowanym przez jedną z naszych marek lub w
przypadku prośby o otrzymywanie newslettera.

ADMINISTRATOR DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH

Firma należąca do Grupy Campari, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych
osobowych, zależy od kraju, z którego użytkownik się łączy i sposobu, w jaki wchodzi w
interakcje z naszymi stronami internetowymi i aplikacjami. W niniejszej polityce
prywatności odpowiednia spółka Grupy Campari jest określana jako „Administrator
danych”.
Prosimy o zapoznanie się z sekcją „firmy lokalne” poniżej, aby sprawdzić, która z firm jest
właściwym Administratorem danych.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:
gpdp.office@campari.com
•
•

•
KATEGORIE DANYCH
OSOBOWYCH

ŹRÓDŁA DANYCH

•
•
•
•
•

dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko/nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres
wysyłkowy, adres rozliczeniowy;
dane logowania i konta, w tym nazwa i identyfikator użytkownika oraz hasło;
inne dane osobowe, w tym płeć, miasto zamieszkania, data urodzenia.
Informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej oraz historia
zakupów.
obrazy, zdjęcia i filmy.
osobiste preferencje i inne informacje związane z użytkownikiem i jego życiem osobistym.
Techniczne dane nawigacyjne (np. adres IP), zgodnie z preferencjami dotyczącymi plików
cookie.

Dane są dostarczane przez użytkownika.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Odpowiedź na zapytanie użytkownika o informacje:
dostarczenie użytkownikowi informacji, o które prosił za
pośrednictwem formularza kontaktowego, np. gdy zadaje ogólne
pytania typu „gdzie mogę znaleźć dany produkt?”.

PODSTAWA
PRAWNA

PRZECHOWYWANIE
DANYCH

Uzasadniony interes

Na czas niezbędny do przetworzenia
żądania użytkownika lub maksymalnie
przez jeden rok.

Newslettery: wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości o
charakterze informacyjnym (newsletter) do osób, które wyraźnie
tego zażądają, wpisując swój adres e-mail, imię i nazwisko w
odpowiednim formularzu zbierania danych.

Realizacja (bezpłatnej)
umowy, której użytkownik
jest
stroną.

Dopóki użytkownik nie poprosi o
wypisanie z usługi newslettera.

Konkursy/wydarzenia: umożliwiają, w odniesieniu do
wymaganych danych oznaczonych jako obowiązkowe (*),
rejestrację do konkursu, jak również zarządzanie działaniami
organizacyjnymi związanymi z konkursem.

Realizacja (bezpłatnej)
umowy, której użytkownik
jest
stroną.

Jeden rok po przyznaniu nagrody. W
niektórych
krajach
musimy
przechowywać takie informacje przez
dłuższy okres ze względu na
wymagania prawne.

Marketing bezpośredni: kontaktowanie się z użytkownikiem w
celach handlowych i/lub promocyjnych, np. poprzez wysyłanie za pomocą zautomatyzowanych środków kontaktu (takich jak
sms, mms i e-mail) - informacji promocyjnych i handlowych
dotyczących usług/produktów oferowanych przez Administratora.

Zgoda
(opcjonalna i
odwoływalna w każdej
chwili)

Profilowanie: analiza preferencji, przyzwyczajeń użytkownika,
zachowania, zainteresowań wywnioskowanych np. z kliknięć
online na stron internetowych i społecznościowych
posty/treści
Administratora
Danych, w celu informacji handlowych
wysyłania
spersonalizowanych
i/lub przeprowadzać ukierunkowane akcje promocyjne.

Zgoda (opcjonalna i
odwoływalna w każdej
chwili).jest
Stosowna
zgoda
uzyskiwana
tylko dla tych krajów,
w których obowiązujące
prawo specjalnej zgody
wymaga

Do momentu wycofania zgody.

Do momentu wycofania zgody.

do prowadzenia kampanii
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marketingo
oparty
wych
ch
profilowaniu.

na

Badania zbiorcze: zrozumienie zachowania i preferencji klientów
pod katem ogólnych badań i analiz. Więcej informacji można
znaleźć w punkcie „Zrozumienie zachowania i preferencji
klientów”.

Uzasadniony interes

Środki komunikacji (podpis): umożliwia podpisanie
oświadczenia dotyczącego publikacji zdjęć użytkownika lub
filmów wideo.

Realizacja (bezpłatnej)
umowy, której użytkownik
jest
stroną.

Dopóki
użytkownik
nie
wyrazi
sprzeciwu
wobec
takiego
przetwarzania,
tzn.
zażąda
wykluczenia z naszych badań. W
każdym razie, informacje pozyskiwane
w sieciach społecznościowych do
tworzenia raportów statystycznych są
aktualizowane
bieżąco. a po jej
Czas trwania naumowy,
rozwiązaniu przez okres wymagany
przez obowiązujące prawo.

Środki komunikacji (użytkowanie): wykorzystanie, w sposób
określony w nocie prawnej, filmów wideo i/lub zdjęć.

Realizacja (bezpłatnej)
umowy, której użytkownik
jest
stroną.

Ponieważ
podlegają
one
rozpowszechnianiu, nie jest możliwe
określenie okresu przechowywania
danych.

Optymalizacja naszych stron internetowych/aplikacji: w celu
prowadzeniapliki
naszych
internetowych/aplikacji
instalujemy
cookiestron
w celu
optymalizacji wydajności i
personalizacji
treści.
Przetwarzanie
zamówienia:
na
stronach
internetowych/aplikacjach, na których można zakupić nasze
produkty, zbieramy dane użytkownika w celu prawidłowego
przetworzenia
zamówienia.
Ocena
zadowolenia
klienta: zbieramy dane użytkownika,
aby ocenić poziom naszych usług (np. konkursy, wydarzenia,
sprzedaż
produktów)
po
interakcji
z Użytkownikiem.

W celu instalacji
niezbędnych plików cookie
opieramy
na
naszymsię
uzasadnionym
interesie,
w
przypadku plików
opcjonalnych,
na
zgodzie (bezpłatnej)
użytkownika.
Realizacja
umowy, której użytkownik
jest
stroną.
Uzasadniony interes

Okres przechowywania danych zależy
od zainstalowanego pliku cookie (patrz
polityka plików cookie na stronie
internetowej/aplikacji).
Przez okres niezbędny do
zachowania zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa
finansowego.
Maksymalnie przez rok.

Realizacja (bezpłatnej)
umowy, której użytkownik
Do momentu usunięcia konta.
jest
stroną.
Obowiązek prawny: wypełnianie zobowiązań w celu
Wypełniani .
obowi Okres czasu wymagany przez
przestrzegania prawa (np. zobowiązań finansowych).
obowiązującego
e
prawnych.
ązkó obowiązujące prawo.
w
Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w inny sposób, o czym użytkownik zostanie poinformowany w momencie
ich gromadzenia, a w razie potrzeby uzyskamy jego zgodę. Po upływie powyższych okresów przechowywania, dane zostaną
zniszczone, usunięte lub zanonimizowane.
Konto: umożliwia utworzenie konta na naszych stronach
internetowych/aplikacjach.

TRYB DOSTARCZANIA
DANYCH

BENEFICJENT DANYCH
OSOBOWYCH

Podane przez użytkownika dane są przez nas pozyskiwane dobrowolnie. Jeśli
użytkownik odmówi nam dostarczenia informacji niezbędnych do świadczenia usługi
żądanej przez użytkownika, nie będziemy w stanie zapewnić takiej usługi. Niektóre
informacje techniczne mogą być zbierane automatycznie, gdy użytkownik łączy się z
naszymi
witrynami
i aplikacjami.
Dane mogą
być przetwarzane
przez strony zewnętrzne działające jako administratorzy
danych, takie jak, na przykład, organy władzy lub organy nadzorcze oraz, ogólnie,
strony, w tym strony prywatne, uprawnione do żądania danych, organy władzy
publicznej, które zwracają się do Administratora danych w celach administracyjnych lub
instytucjonalnych, zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa krajowego i
europejskiego, jak również osoby, firmy, stowarzyszenia lub przedsiębiorstwa, które
zapewniają pomoc i doradztwo. Ponadto, jeśli użytkownik bierze udział w konkursie lub
wydarzeniu, jego dane mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych (np.
Facebook, Instagram, YouTube), zgodnie z odpowiednimi warunkami i regulaminami.
W rezultacie takie firmy z branży mediów społecznościowych działają jako samodzielni
administratorzy danych.
Dane mogą być również przetwarzane, w imieniu Administratora, przez podmioty
zewnętrzne wyznaczone jako Podmioty przetwarzające, którym są dostarczane
odpowiednie instrukcje. Wzmiankowane podmioty należą zasadniczo do następujących
kategorii:
a. przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie konserwacji stron internetowych i
systemów informacyjnych;
b. firmy oferujące wsparcie w przeprowadzaniu badań rynkowych;
c. firmy świadczące usługi w zakresie zarządzania i konserwacji bazy danych
Administratora;
d. firmy oferujące usługi poczty elektronicznej;
e. firmy oferujące usługi zarządzania platformą automatyzacji marketingu;
f. firmy zajmujące się obsługą organizacyjną zdarzeń.
W przypadku zainstalowania plików cookie osób trzecich (za zgodą użytkownika),
dane użytkownika mogą być przetwarzane przez osoby trzecie, którym dane te są
przekazywane.

Lipiec
2020 r.
W zależności od Administratora Danych, dane osobowe użytkownika mogą być
przetwarzane w różnych krajach. Niemniej jednak, jeśli Administrator danych posiada
biura prawne w Europie, dane będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH
UPRAWNIENIA PODMIOTÓW
DANYCH
PRAWO DO ZŁOŻENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Użytkownik może skorzystać z określonych praw dotyczących zgromadzonych danych
osobowych, kontaktując się z
Administratorem danych pod następującym adresem e-mail:
Jeżeli
użytkownik uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z
gpdp.office@campari.com.
prawem, w zależności od obowiązującego prawa, ma on prawo do złożenia skargi do
właściwego organu ochrony danych. Jeżeli Administrator danych ma siedzibę w Unii
Europejskiej, to tutaj znajduje się lista odpowiednich organów nadzorczych.

ZAUTOMATYZOWANE
.
PODEJMOWANIE
DECYZJI

Zebrane dane osobowe nie będą poddawane żadnym technikom zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, które mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć na
użytkownika.
Niektóre publicznie dostępne dane osobowe wykorzystujemy do podejmowania
strategicznych decyzji marketingowych i komunikacyjnych w oparciu o zbiorczą analizę
ZROZUMIENIE
zainteresowań, preferencji i zachowania klientów. Stosujemy tak zwane „narzędzia
ZACHOWAŃIA I PREFERENCJI social listening”, które zbierają i analizują publicznie dostępne informacje udostępniane
KLIENTÓW
przez użytkowników w sieciach społecznościowych. Na przykład, dzięki takim
narzędziom będziemy w stanie zrozumieć, jak dane słowo lub hashtag (np. #cocktails)
jest używane w sieciach społecznościowych i jak ludzie reagują na posty publikowane
przez nas na naszych kanałach społecznościowych.
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2020 r.
Wersja: 2.0

WERSJA DOKUMENTU

FIRMY LOKALNE
PAŃSTWO

FIRMA

Austria

Campari Austria GmbH

Naglergasse 1/Top 13 ,1010, Wiedeń

Campari Benelux S.A.

Avenue de la Méterologie, 10, Bruksela

Kraje Beneluksu

Niemcy

Société des Produits Marnier Lapostolle
S.A.
Campari Deutschland GmbH

Grecja

Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A.

Francja

ADRES

32 rue de Monceau, 75008 Paryż
Adelgundenstrasse 7, 80538 Monachium, Niemcy

Włochy

Davide Campari-Milano N.V.

Włochy

Camparino S.r.l.

6 & E Street, A' Industrial Area, Volos
Oficjalna siedziba: Amsterdam, Holandia – firmy holenderskie
Nr wpisu do rejestru 78502934
Adres firmy: Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San
Giovanni (Mediolan) –
Włochy21 Mediolan
Piazza Duomo,

Hiszpania

Campari España S.L.

Calle de la Marina 16-18, planta 29, Barcelona

Szwajcaria

Campari Schweiz A.G.

Lindenstrasse 8, Baar

UK

Glen Grant Ltd.

Inne państwa

Davide Campari-Milano N.V.

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road,
występująca pod nazwą
Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street,
Londyn SE1
9SG – firmy holenderskie
Oficjalna siedziba: Amsterdam,
Holandia
Nr wpisu do rejestru 78502934
Adres firmy: Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San
Giovanni (Mediolan) – Włochy

