POLITYKA PRYWATNOŚCI
programu Tesco dla Szkół
1. Podczas realizacji programu Tesco dla Szkół zwanego dalej również „Programem”
przetwarzane są dane osób fizycznych uczestniczących w Programie (m.in. nauczycieli,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, rodziców uczniów, obserwatorów
Programu), w tym dane osobowe dotyczące tych osób, poprzez ich zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
2. Dane są przetwarzane w celu realizacji Programu Tesco dla Szkół, wydarzeń
organizowanych w ramach tego Programu, w szczególności za pośrednictwem Strony
Internetowej Programu: www.tescodlaszkol.pl orazrozpatrywania reklamacji, z
zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Przetwarzanie danych w innym celu, a w szczególności w
ramach realizowanych przez Administratora celach marketingowych lub reklamowych
jest dokonywane po uzyskaniu wyraźniej zgody od osób, od których dane te mają być
zbierane.
3. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Programie jest
TESCO (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy
ulicy Kapelanka 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000016108, NIP: 526 10 37 737, kapitał zakładowy 3 503
718 000,00 zł.
4. Administrator przetwarzając dane osobowe lub powierzając ich przetwarzanie dokłada
wszelkiej staranności, aby zapewnić poszanowanie prywatności osób uczestniczących w
Programie oraz odwiedzających Stronę Internetową Programu.
5. Dane
osobowe
osób
fizycznych
podlegają
ochronie
zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2014 poz.
1182) oraz w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
6. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania rejestracji, za pośrednictwem Strony
Internetowej Programu, co z kolei wiąże się z obowiązkiem podania przez osoby fizyczne
upoważnione do dokonania rejestracji uczestnika Programu swoich danych osobowych, tj.
np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu (dotyczy tylko
nauczycieli). Dokonanie rejestracji oraz podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne,
ale konieczne do zgłoszenia się i udziału w Programie oraz świadczenia usług drogą
elektroniczną.
7. Wizyta na Stronie Internetowej Programu nie jest związana z pobieraniem danych, za
wyjątkiem danych pobieranych przez Stronę automatycznie, tj. adresy IP, typ przeglądarki
internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę
i odnoszące się do adresów stron internetowych. Dane zbierane automatycznie mogą być
użyte do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej Programu, zbierania
danych demograficznych o użytkownikach Strony lub do personalizacji jej zawartości.
8. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez
Administratora będącego jednocześnie usługodawcą wiadomości o korzystaniu przez
usługobiorcę, będącego osobą fizyczną z usługi świadczonej drogą elektroniczną
niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator jako
usługodawca może przetwarzać dane osobowe takiego usługobiorcy również w zakresie

niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy
obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
10. Administrator danych osobowych stosuje ponadto środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych oraz
zapobiegające utracie tych danych, w szczególności przesyłanych drogą elektroniczną,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając we własnym zakresie z zabezpieczeń
systemowych i stałej pomocy informatycznej
11. Osobom, których dane są zbierane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, uzupełniania i usuwania, zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie o ochronie danych osobowych.
12. Przesyłanie jakiejkolwiek informacji handlowej lub marketingowej (np. Newsletter’a)
poprzedzone jest uzyskaniem wyraźnej zgody osób, do których ma być adresowana.

