
 
Programy „Zima pełna nagród” 

ZAŁĄCZNIK 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu przeprowadzenia Programu 

i realizacji postanowień jego regulaminu.  

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych HP Inc Polska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa (dalej: HP Inc Polska), 
co oznacza w szczególności promowanie oferty jej produktów lub usług. W ramach takiego 
marketingu HP Inc Polska chce móc prezentować Ci oferty i promocje dopasowane do Twoich 
zainteresowań. 

Dodatkowo, jeśli wyrazisz odrębną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania do 
Ciebie informacji o kolejnych akcjach promocyjnych dotyczących produktów i usług HP Inc 
Polska. 

2. Twoje dane osobowe jako uczestnika Programu uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie (kiedy 
samodzielnie zgłaszasz się do Programu) lub od innej osoby, która z uwagi na pełnione funkcje 
upoważniona jest do zgłoszenia Cię do Programu (Twój Team Leader). W przypadku, gdy 
samodzielnie podajesz nam swoje dane, jest to niezbędne dla wzięcia udziału w Programie – bez 
podania danych taki udział jest niemożliwy. W przypadku, gdy Twoje dane uzyskujemy od innej 
osoby, są to: imię i nazwisko, stanowisko, e-mail oraz telefon kontaktowy. Po uzyskaniu przez 
nas Twoich danych osobowych od innej osoby, otrzymasz informacje o regułach przetwarzania 
Twoich danych osobowych na swój adres e-mail.  

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest przede wszystkim HP Inc Polska. Wszelkie 
wnioski związane z egzekwowaniem swoich praw, a także komentarze lub pytania dotyczące 
ochrony prywatności, gromadzenia i wykorzystywania danych Uczestników Programu przez HP 
Inc Polska należy przesyłać na adres e-mail: daneosobowe@celujhp.pl. HP Inc Polska powołała 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy do ww. Inspektora to: 
http://www8.hp.com/us/en/privacy/ww-privacy-form.html.  

4. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w niektórych przypadkach przetwarzania Twoich 
danych osobowych administratorem danych jest organizator Programu – Pro Duct By Business 
Friends Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jankowska 10, 02-129 Warszawa, 
daneosobowe@celujzhp.pl. Przypadek ten dotyczy przyjmowania i rozpatrywania Twoich 
ewentualnych reklamacji. Organizator jest administratorem Twoich danych osobowych w 
opisanym przypadku dlatego, że to wobec organizatora Programu możesz kierować roszczenia w 
ramach postępowania reklamacyjnego i organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby 
rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić. 

5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu odbywa się na tej 
podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Programu wobec jego 
uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Programu. 

Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. 
uzasadnionego interesu HP Inc Polska, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie informacji o kolejnych 
akcjach promocyjnych dotyczących produktów i usług HP Inc Polska, odbywa się to zawsze na 
podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać 
w dowolnej chwili pisząc na adres e-mail: daneosobowe@celujhp.pl.  

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W przypadku przetwarzania Twoich danych w ramach postępowania reklamacyjnego organizator 
Programu ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia i je 
zaspokajać albo się przed nimi bronić. 

7. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: partner oraz organizator 
Programu jako podmioty, którym HP Inc Polska powierzyła przetwarzanie danych w celu 
przeprowadzenia Programu, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Programu 
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przeprowadza Program (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, podmioty 
świadczące usługi prawne itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest 
to niezbędne do przeprowadzenia Programu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie 
Twoich danych podmiotom trzecim. Partnerom zaangażowanym w przeprowadzanie Programu 
ujawniane są tylko niezbędne dane.  

8. Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest zależny od celu przetwarzania. I tak: 

a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Programu, dane osobowe Uczestników 
przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Programie. 
Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania roszczeń. W przypadku 
zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych 
osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia 
i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem; 

b) dla celów marketingowych, dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez cały 
okres, kiedy dany Uczestnik bierze udział we współpracy z HP Inc Polska, chyba że wcześniej 
wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych; 

c) w celu informowania o kolejnych akcjach promocyjnych dotyczących produktów i usług HP Inc 
Polska – do czasu wycofania zgody na takie działanie; 

d) w każdym przypadku dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od 
zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ musimy być w stanie wykazać, że 
przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

9. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 
chwili. Twoje prawa obejmują: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  
b) prawo do poprawiania danych  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
d) prawo do żądania usunięcia danych  
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

W przypadku HP Inc Polska uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez 
kontakt na adres e-mail: daneosobowe@celujhp.pl. 

W przypadku organizatora Programu (Pro Duct By Business Friends Sp. z o.o.) uprawnienia, 
o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt na adres e-mail 
daneosobowe@celujzhp.pl lub  listownie na adres: „Pro Duct”, ul. Jankowska 10, 02-129 
Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. 

10. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (jest to Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać 
pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa 
lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.  

11. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, 
gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach 
marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych 
procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.  

W przypadku HP Inc Polska sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt na adres e-mail 
daneosobowe@celujhp.pl. 

W przypadku  organizatora Programu (Pro Duct By Business Friends Sp. z o.o.) sprzeciw 
możesz zgłosić poprzez kontakt na adres e-mail daneosobowe@celujzhp.pl lub listownie na 
adres: „Pro Duct”, ul. Jankowska 10, 02-129 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. 

12. HP Inc Polska jest członkiem międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, z związku z czym może 
przesyłać Twoje dane osobowe do innych jednostek biznesowych będących własnością HP Inc. 
w USA i innych krajach na całym świecie, np. w celach związanych z obsługą klienta, 
komunikacją administracyjną, bezpieczeństwem oraz operacjami biznesowymi. Może zatem 
dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Aby 
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zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych HP Inc Polska przekazuje Twoje dane wyłącznie 
do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają 
one odpowiedni stopień ochrony. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm 
„Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach 
Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych 
osobowych. HP Inc. przestrzega zasad „Tarczy Prywatności”. Dodatkowo, HP Inc Polska stosuje 
Wiążące Reguły Korporacyjne, a pracownicy jednostek biznesowych będących własnością HP 
Inc. otrzymują co roku wskazówki dotyczące ochrony prywatności w ramach obowiązkowego 
szkolenia w zakresie uczciwości w biznesie. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się 
na https://www8.hp.com/pl/pl/privacy/privacy.html?jumpid=in_R11928_/pl/pl/corp/privacy-
central/privacy-statements.  
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