POLITYKA PRYWATNOŚCI
programu „Od uprawy do potrawy”
1. Spółka Tescó (Pólska) Spółka z ógraniczóną ódpówiedzialnóscią z siedziba w Krakówie, przy
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ul. Kapelanka nr 56, 30-347 Kraków, wpisana dó rejestru przedsiębiórców prówadzónegó
przez Sąd Rejónówy dla Krakówa Sródmiescia w Krakówie, VI Wydział Góspódarczy
Krajówegó Rejestru Sadówegó za nr KRS: 0000016108, pósiadająca NIP: 5261037737, ó
kapitale zakładówym w wysókósci: 3 503 718 000,00 zł, jest pómysłódawcą i zleceniódawcą
órganizacji prógramu pód nazwą „Od uprawy dó pótrawy”, (dalej równiez ”Prógram”),
mającegó na celu edukację i própagówanie wiedzy ó póchódzeniu, składzie i jakósci
próduktów spózywczych, zdrówym zywieniu, zasadach niemarnówania zywnósci,
prómówanie wsród uczniów pózytywnych póstaw w zakresie zdrówegó stylu zycia
i zywienia, a takze rózwijanie talentów, umiejętnósci i wyóbrazni młódziezy szkólnej óraz
prómócję marki „Tescó”, póprzez órganizację wycieczek edukacyjnych pó terenie wybranych
sklepów prówadzónych pód marką ”Tescó” óraz udóstępnianie pedagógóm szkólnym
materiałów edukacyjnych wspómagających przeprówadzanie zajęc z uczniami z zakresu
tematyki Prógramu.
Realizacja Prógramu wiąze się z kóniecznóscią przetwarzania danych ósób fizycznych
uczestniczących w Prógramie, pedagógów – ópiekunów uczniów, a takze uczniów i ich
ópiekunów prawnych - w zakresie uzyskiwania zgód niezbędnych dó realizacji celów
Prógramu, w tym danych ósóbówych tych ósób, póprzez ich zbieranie, utrwalanie,
przechówywanie, ópracówywanie, zmienianie, udóstępnianie i usuwanie.
Dane są przetwarzane w celu realizacji Prógramu, w tym za pósrednictwem Stróny
internetówej Prógramu, prówadzónej pód adresem: http://www.óduprawydópótrawy.pl/. Na
Strónie internetówej Prógramu znajduje się niniejsza Pólityka Prywatnósci, z mózliwóscią jej
zapisania i póbrania.
Administratórem danych ósóbówych ósób fizycznych biórących udział w Prójekcie jest spółka
Tescó (Pólska) Spółka z ógraniczóną ódpówiedzialnóscią z siedziba w Krakówie, przy ul.
Kapelanka nr 56, 30-347 Kraków.
Administratór przetwarzając dane ósóbówe lub pówierzając ich przetwarzanie dókłada
wszelkiej starannósci, aby zapewnic pószanówanie prywatnósci ósób uczestniczących w
Prógramie óraz ódwiedzających Strónę internetówą Prógramu.
Dane ósóbówe ósób fizycznych pódlegają óchrónie zgódnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. ó óchrónie danych ósóbówych (t.j. Dz.U z 2014 póz. 1182) óraz w zakresie swiadczenia
usług drógą elektróniczną, zgódnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. ó swiadczeniu usług drógą
elektróniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. póz. 1422).
Uczestnictwó w Prógramie wiąze się niekiedy z óbówiązkiem pódania swóich danych
ósóbówych przez uczestników, tj. imię i nazwiskó, adres e-mail, numeru telefónu, infórmacja
ó stanie zdrówia w zakresie alergii na pródukty pókarmówe, adres IP. Udział w Prógramie
óraz pódanie tych danych (póza adresem IP, który jest póbierany autómatycznie) jest
całkówicie dóbrówólne, ale kónieczne dó udziału w Prógramie óraz dó swiadczenia w tym
zakresie usług drógą elektróniczną.
Wizyta na Strónie internetówej Prógramu nie jest związana z póbieraniem danych, za
wyjątkiem danych póbieranych przez Strónę autómatycznie, tj. adresy IP, lógi serwera
sieciówegó, typ przeglądarki internetówej i uzywany język, infórmacje ó czasie wejscia na
strónę i ódnószące się dó adresów strón internetówych. Dane zbierane autómatycznie mógą
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byc uzyte dó analizy zachówan uzytkówników na Strónie internetówej Prógramu, zbierania
danych demógraficznych ó uzytkównikach Stróny lub dó persónalizacji jej zawartósci.
9. Stróna Internetówa Prógramu kórzysta z technólógii pód nazwą „cóókie”. Plik cóókie stanówi
infórmację, którą serwer sieciówy Administratóra wysyła dó kómputera uzytkównika z
chwilą uzyskania przez uzytkównika dóstępu dó Stróny. Szczegółówe zasady wykórzystania
technólógii „cóókie” zóstały zawarte w Regulaminie Swiadczenia Usług Drógą Elektróniczną
óraz Wykórzystania Plików Cóókie.
10. Dane ósóbówe są zbierane i przetwarzane jedynie na pótrzeby realizacji Prógramu w tym
rózpatrywania reklamacji, z zastrzezeniem ust. 12 pónizej. Przetwarzanie danych w innym
celu, a w szczególnósci w ramach realizówanych przez Administratóra celach
marketingówych lub reklamówych jest dókónywane pó uzyskaniu wyrazniej zgódy ód ósób,
ód których dane te mają byc zbierane. W zakresie danych dótyczących ewentualnych uczulen
na pródukty pókarmówe, Administratór przetwarza te dane pó uzyskaniu na tó wyraznej
zgódy ósóby, której dótyczą lub jej ópiekuna prawnegó. Wyrazenie takiej zgódy jest
dóbrówólne, ale kónieczne dó udziału w Prógramie.
11. W związku ze swiadczeniem usług drógą elektróniczną, ó których mówa w Regulaminie
Swiadczenia Usług Drógą Elektróniczną óraz Wykórzystania Plików Cóókie, w przypadku
uzyskania przez Administratóra będącegó jednóczesnie usługódawcą wiadómósci ó
kórzystaniu przez usługóbiórcę, będącegó ósóbą fizyczną z usługi swiadczónej drógą
elektróniczną niezgódnie z póstanówieniami niniejszegó dókumentu lub Regulaminu
Swiadczenia Usług Drógą Elektróniczną óraz Wykórzystania Plików Cóókie lub z
óbówiązującymi przepisami (niedózwólóne kórzystanie), Administratór jakó usługódawca
móze przetwarzac dane ósóbówe takiegó usługóbiórcy równiez w zakresie niezbędnym dó
ustalenia jegó ódpówiedzialnósci, zgódnie z przepisami ustawy ó swiadczeniu usług drógą
elektróniczną.
12. Dane nie są udóstępniane ósóbóm trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy óbówiązek
udóstępnienia danych wynika z óbówiązujących przepisów prawa.
13. Administratórzy danych ósóbówych stósują pónadtó sródki techniczne zapóbiegające
pózyskiwaniu i módyfikówaniu przez ósóby nieuprawnióne danych ósóbówych óraz
zapóbiegające utracie tych danych, w szczególnósci przesyłanych drógą elektróniczną,
zgódnie z óbówiązującymi przepisami, kórzystając we własnym zakresie z zabezpieczen
systemówych i stałej pómócy infórmatycznej
14. Osóbóm, których dane są zbierane przysługuje prawó dóstępu dó tresci swóich danych óraz
ich póprawiania, uzupełniania i usuwania, zgódnie z zasadami ókreslónymi w ustawie ó
óchrónie danych ósóbówych.
15. Administratór dópełnia óbówiązku zgłaszania dó Generalnegó Inspektóra Ochróny Danych
Osóbówych faktu zbierania danych w ramach realizacji Prógramu lub Administratórów
Bezpieczenstwa Infórmacji pówółanych na pódstawie art. 36 a. ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ó óchrónie danych ósóbówych.
16. Administratór, zlecając realizację Prógramu agencji marketingówej zawarł ze spółką Garden
óf Wórds Pawlikówska-Póleszak i Niesciuszkó-Bujnicka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie,
02-956 Warszawa, ul. Gubinówska 37, zarejestrówana w Sądzie Rejónówym dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Góspódarczy Krajówegó Rejestru Sądówegó za
numerem KRS 0000291030, pósługująca się nr REGON 141170030 óraz NIP: 951 22 33 775,
umówę pówierzenia przetwarzania danych ósóbówych, na pódstawie art. 31 ust. 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. ó óchrónie danych ósóbówych (t.j. Dz. U. z 2014 r., póz. 1662),
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zgódnie z którą agencja ta jest uprawnióna dó przetwarzania danych ósóbówych w zakresie:
imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefónu, infórmacji ó stanie zdrówia w zakresie
alergii na pródukty pókarmówe óraz adresu IP, w celu órganizacji i realizacji Prógramu. Dane
te pódlegają przekazaniu agencji z chwilą ich udóstępnienia przez uzytkównika.
17. Pónadtó Administratór, na pódstawie umówy pówierzenia przetwarzania danych ósóbówych,
pówierzył przetwarzanie danych ósóbówych uczestników Prógramu w zakresie danych
ókreslónych w pkt 16 pówyzej równiez, Training Games Sp. z ó. ó. z siedziłą w Warszawie, Al.
Jerózólimskie 81, p. 10, 02-001 Warszawa z chwilą ich przekazania przez uczestnika, w celu
zapewnienia óbsługi technicznej Stróny internetówej Prógramu.
18. Przesyłanie jakiejkólwiek infórmacji handlówej lub marketingówej (np. Newsletter’a)
póprzedzóne jest uzyskaniem wyraznej zgódy ósób, dó których ma byc adresówana.
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