
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

”RODO”) informujemy, iż: 

 

 

1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie 

www.taranko.com w zakładce Polityka Prywatności. 

2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Taranko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. 

Marynarki Polskiej nr 73 B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000162074, REGON: 192903799, NIP: 9570857274. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celami, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę w 

związku z przystąpieniem do programu lojalnościowego „Klub Taranko” (dalej: „Program”).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - tj. 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez cały okres uczestnictwa przez Panią/Pana w Programie, lub: 
a.     do czasu odwołania przez Panią/Pana zgód na przetwarzanie danych osobowych których 
kontynuowanie jest niezbędne celem uczestnictwa w Programie, co będzie równoznaczne  z 
rezygnacją z udziału w Programie, 
b.     do czasu odwołania przez Panią/Pana zgód na przetwarzanie danych osobowych, których 
kontynuowanie nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie, co będzie równoznaczne 
z zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych dla celów określonych cofnięta zgodą. 
Po zakończeniu uczestnictwa w Programie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie do celów dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w 
Programie i w zakresie niezbędnym dla tych celów, przez czas w jakim roszczenia te będą mogły być 
skutecznie dochodzone, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Taranko (w tym 

współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, 

podmiotom świadczącym obsługę IT, dostawcom usług związanych z obsługą Programu, kurierom) 

oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich 

skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO. 

7. Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

9. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, 

Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych.. Informujemy, że podmioty, o 

których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji 

wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać 

wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, 

dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest 

zgodne z prawem. 



10.  Strona www.taranko.com korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane 

dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora. Zbieranie powyższych danych, ma na celu 

ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem 

na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub 

klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej 

odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub 

zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. 

11. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kierować na 

adres: taranko@taranko.com. 
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