Kto jest administratorem Twoich danych?
1. Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Millennium
Goodie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Goodie – jako administrator danych - dołoży
wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi
Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
• adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
• e-mail: kontakt@goodie.pl
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Goodie
sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej „Inspektor”). Możesz kontaktować się
z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.
• adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Goodie Sp. z o.o., ul. Stanisława
Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.
• e-mail: iod@goodie.pl

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane
osobowe?
Poniżej sprawdzisz cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane:

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne
do realizacji zawartej z Tobą umowy
Wyjaśnienie
Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia, realizacji lub rozwiązania
umowy, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.
Podstawa prawna
Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)
Długość okresu przetwarzania danych
Do zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z Goodie, a w
przypadku zawarcia umowy do czasu jej zakończenia.
Zarówno w trakcie trwania tego okresu, jak również po jego zakończeniu Goodie może
przetwarzać dane osobowe w oparciu o inne wskazane poniżej cele i podstawy prawne (np. w
celach rachunkowych, podatkowych czy przez właściwy okres zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń - w sytuacjach, w których będzie miało to zastosowanie).

Marketing produktów i usług Goodie
Wyjaśnienie
Chodzi tu o marketing Goodie w szczególności realizowany poprzez przekazywanie,
wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych, w tym w przypadku uzyskania stosownej
zgody, poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Marketing może być
realizowany także w oparciu o profilowanie, które oznacza przetwarzanie w celach
marketingowych informacji uwzględniających cechy, zachowania lub preferencje Użytkownika.
Wykorzystując profilowanie Goodie może na podstawie dotychczasowej współpracy dostosować
kierowane do Ciebie oferty handlowe do Twoich zainteresowań i potrzeb.
Podstawa prawna
Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)
Długość okresu przetwarzania danych
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Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Goodie, stanowiącego podstawę tego
przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Przetwarzanie trwa nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy
termin przedawnienia roszczenia.

Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód
Wyjaśnienie
W każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywała m.in. cel przetwarzania
danych, który chcemy w oparciu o tą zgodę realizować..
Podstawa prawna
Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)
Długość okresu przetwarzania danych
Do czasu wycofania udzielonych zgód.

Realizacja komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem Platformy
Goodie, w tym rozpatrywanie reklamacji
Wyjaśnienie
W ramach wskazanego celu będziemy przetwarzać Twoje dane także po to, aby umożliwić
komunikację lub dostarczanie usług za pośrednictwem Platformy Goodie. W tym w zakresie
przetwarzane będą m.in. identyfikatory, jak adres IP urządzenia lub informacje
geolokalizacyjne.
Podstawa prawna
Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. f)
Długość okresu przetwarzania danych
• Przez okres do czasu zakończenia umowy, po tym czasie - w innych zgodnych z prawem
celach, a w przypadkach w których znajdzie to zastosowanie – nie dłużej niż do końca
roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia roszczenia.
• Przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług, nie później niż do
złożenia skutecznego sprzeciwu.
• Do czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.
• W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie,
w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony
zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi okresy
przedawnienia, który będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego
zakończenia postępowania.

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Wyjaśnienie
W zależności od relacji łączącej Cię z Goodie, Goodie może przetwarzać Twoje dane osobowe
po to, aby spełnić obowiązki nałożone na nie z mocy przepisów prawa. W szczególności mówimy
tu o wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją zawartych umów oraz w celach
archiwizacyjnych. Obowiązki takie wynikają z ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego czy
prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Podstawa prawna
Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. c)
Długość okresu przetwarzania danych
• Do czasu wypełnienia przez Goodie obowiązków określonych w poszczególnych
przepisach prawa, w tym:
o W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów dokumentacji
podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
upłynął termin płatności podatku.
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W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów dokumentacji księgowej
– przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje,
transakcje lub postępowanie zostały/zostaną ostatecznie zakończone,
spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu
administratora danych
Wyjaśnienie
Celami realizowanymi w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu są:
1. wykonanie umowy, której nie jesteś stroną, lub podjęcie działań na żądanie innej osoby
przed zawarciem umowy (np. gdy zostałeś ustanowiony pełnomocnikiem lub jesteś
reprezentantem),
2. zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności zapobieganie
nadużyciom,
3. dostosowanie treści marketingowych stron Goodie, w zależności od zachowań osób je
wyświetlających,
4. organizacja i przeprowadzanie konkursów zgodnie z postanowieniami regulaminów,
5. w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem
postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz
innych postepowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
6. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym statystyki i
raportowania wewnętrznego Goodie oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku
Millennium S.A.
Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione Goodie bierze pod uwagę, czy Twoje interesy,
prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru nad prawnie uzasadnionymi interesami
Goodie.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)
Długość okresu przetwarzania danych:
Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Goodie stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej
niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia
roszczenia. W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało
postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony
zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi okresy przedawnienia,
który będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Goodie przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane
na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł. Tymi innymi źródłami mogą być m.in.
partnerzy organizujący programy lojalnościowe, partnerzy promocji specjalnych Goodie, źródła
o ograniczonym dostępie, np. serwisy społecznościowe, Google+, Facebook (w przypadku
rejestrowania się lub logowania się do konta na Platformie za pośrednictwem portali
społecznościowych). W każdym ze wskazanych przypadków Goodie skrupulatnie weryfikuje czy
ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy,
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2. podmioty, którym Goodie powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy IT i innych usług
przetwarzający dane w imieniu Goodie,
3. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
4. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
5. podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np.
kancelarie prawne,
6. podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich
danych osobowych,
7. podmioty, z którymi Goodie współpracuje w zakresie programów lojalnościowych, np.
Partnerzy i najemcy,
8. podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. lub podmioty
z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz
wynikających z przepisów prawa.
Zawsze, gdy Goodie udostępnia Twoje dane osobowe osobom trzecim w krajach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), stosowane są niezbędne zabezpieczenia w celu
zapewnienia ich odpowiedniej ochrony. W tym celu polegamy między innymi na:
• wymaganiach opartych na obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych;
• standardowych klauzulach umownych UE (jeśli znajdują zastosowanie), dzięki czemu mamy
pewność, że przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest zgodne
z Rozporządzeniem.
Szczegółowa lista odbiorców jest dostępna do pobrania tutaj

Jakie są Twoje prawa?
•

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym: prawo dostępu do
nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.
• Goodie zobowiązane jest do udzielenia informacji, o które wnioskujesz w terminie
miesiąca od otrzymania wniosku. Jeśli żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba
żądań jest duża, Goodie ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku o
dodatkowe dwa miesiące, o czym Goodie Cię uprzednio poinformuje w terminie
miesiąca od otrzymania wniosku. Maksymalny termin realizacji nie może być dłuższy
niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku.
• Podjęcie przez Goodie działań zawartych w złożonym wniosku oraz wydanie kopii
danych jest bezpłatne. Jeżeli jednak żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub
nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Goodie może
odmówić podjęcia działań podając uzasadnienie.
• W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Goodie Twoich danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Jeśli chcesz złożyć Wniosek o realizację powyższych praw możesz to zrobić:
1. poprzez formularz kontaktowy dostępny na Platformie,
2. poprzez e-mail wysłany na adres kontakt@goodie.pl,
3. wysyłając pismo na adres: Millennium Goodie Sp. z o.o., ul. Stanisława Żaryna
2A, 02-593 Warszawa.
Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
1. przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii
danych;
2. jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Goodie są niezgodne z
rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
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3. masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach
przewidzianych prawem,
4. masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
5. masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w
przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Goodie,
6. masz również prawo do otrzymania od Goodie Twoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego
administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa,
może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych
warunków wymaganych tymi przepisami,
7. masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w
inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji
umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę,
8. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej
zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele
przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego na stronie goodie.pl i aplikacji mobilnej goodie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do
czasu wycofania zgody.
W przypadku założenia konta Użytkownika lub przystąpienia do programu lojalnościowego
podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji usług.

Czy Goodie podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany?
Goodie nie przetwarza Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący
skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na
profilowaniu.
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