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Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Loterii „25 LAT 
INTERMARCHE” jest spółka SCA PR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu 
(adres: ul. św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne 
KRS 0000044594, która przetwarza je w celu przeprowadzenia Loterii 
Urodzinowej „25 lat Intermarche” (dalej: „Loteria”) oraz w przypadku 
wyrażenia odrębnej zgody, również w celu przesyłania informacji 
marketingowych i promocyjnych Administratora dotyczących oferty sklepów 
Intermarche. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na. 6 
ust. 1 lit f RODO. Ponadto przysługuje 
Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania zgody, jednak nie 
wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony 
Danych możliwy jest pod adresem: iod@muszkieterowie.pl  
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w celach: 
a) związanych z realizacją Loterii w zakresie danych podanych w trakcie 
rejestracji: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, kod loterii, w tym 
dostarczeniem nagrody, dostarczeniem kodu, publikacją wygranej na stronie 
intermarche25lat.pl oraz udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytanie 
poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Loterii. Pani/ Pana dane 
osobowe będą udostępniane w związku z realizacją obowiązków związanych z 
organizacją Loterii wynikających z Regulaminu Loterii oraz z przepisów prawa. 
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Loterii oraz 
przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jako okres niezbędny do 
obsługi ewentualnych roszczeń. Dane Laureatów Loterii będą przetwarzane 
dodatkowo przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zakończyła się 
Loteria, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi 



przepisami prawa podatkowego oraz rachunkowego. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Loterii. 
b) marketingowych Administratora dotyczących oferty sklepów Intermarche. 
 
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych i 
promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie dokonanych przez 
poszczególnych Użytkowników zachowań podczas korzystania ze strony 
www.intermarche25lat.pl i na tej podstawie dopasowywaniu ofert 
prezentowanych Użytkownikom. Użytkownikom przysługuje prawo 
niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia 
sprzeciwu. Podanie danych w związku z przetwarzaniem danych w celach 
marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Loterii. 
 
W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. 
in. w postaci Google Analytics, Facebook, AT Internet, istnieje możliwość, że 
dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach marketingowych i 
promocyjnych towarów i usług oferowanych w sklepach sieci Intermarche, 
zostaną przekazane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały 
zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul 
ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów 
powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W 
przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali 
odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń 
bezpieczeństwa Danych Osobowych. Klient ma prawo uzyskać kopię 
stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych 
Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami. 
 
Użytkownikom przysługuje możliwość uzyskania od administratora kopii 
danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 
 
Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były 
przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi 
przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, 
aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie 
poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. 


