
 

 

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z karty PAYBACK w sklepach Kaufland 

 

Szanowny Kliencie, 

Jeżeli jesteś uczestnikiem programu lojalnościowego PAYBACK i trakcie dokonywania zakupów 

skorzystasz z karty PAYBACK, Kaufland Polska Markety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu (50-541), przy al. Armii Krajowej 47 (dalej „Kaufland”) jako administrator 

danych będzie przetwarzać Twoje dane transakcyjne, które obejmują: numer karty PAYBACK, numer 

transakcji, ilość przyznanych Punktów PAYBACK, ilość umorzonych Punktów PAYBACK, datę i miejsce 

dokonania transakcji, jej przedmiot oraz zapłaconą cenę.   

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia analiz i statystyk mających na celu 

zwiększenie atrakcyjności zakupów w sieci Kaufland, w tym zwiększenie poziomu satysfakcji z 

uczestnictwa w programie lojalnościowym PAYBACK. 

Dane zostaną nam przekazane przez Loyalty Partner Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  

(00-839), przy ul. Towarowej 28, która jest administratorem Twoich danych transakcyjnych, w związku 

z uczestnictwem w programie lojalnościowym PAYBACK. Przetwarzanie danych we wskazanych 

powyżej celach nie będzie jednak realizowane przez Loyalty Partner Polska Sp. z o. o. jako operatora 

programu PAYBACK, nie będzie realizowane w ramach programu PAYBACK ani nie będzie miało 

związku z Twoimi uprawnieniami w programie PAYBACK.   

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych we wskazanych powyżej celach jest prawnie 

uzasadniony interes Kaufland jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości 

dokonywania analiz i prowadzenia badań statystycznych w celu zwiększenia atrakcyjności oraz 

poprawy jakości usług świadczonych przez sieć Kaufland. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa Kaufland w programie PAYBACK 

albo do wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Twoje dane przekazane zostaną dostawcom systemów IT oraz podmiotom świadczącym usługi 

informatyczne na rzecz Kaufland.  

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa: 

• prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO 

• prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO 

• prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 

17 RODO 

• prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO 

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO 

• prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO. 

Dodatkowo informujemy, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

właściwego dla spraw ochrony danych osobowych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor Ochrony 

Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych Kaufland możesz się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: daneosobowe@kaufland.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres siedziby 

Administratora: Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. j., al. Armii 

Krajowej 47, 50-541 Wrocław.  

 

 


