
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Polecających, Przedsiębiorców oraz Klientów 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 

33, 05-806 Komorów (“Lyreco”). Kontakt z Lyreco możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego 

rodo@lyreco.com bądź pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Lyreco. 

 

1. Źródło danych. W przypadku: 

a. Polecających:  Państwa dane pochodzą z bazy Klubu Nespresso, którego są Państwo członkami. 
Informacje o akcji promocyjnej wysyłane są przez administratora Klubu Nespresso, tj. Nestlé Polska 

S.A.; Lyreco nie prowadzi bezpośredniej wysyłki e-mailingu do członków Klubu Nespresso. Następnie 

Państwa dane – w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca pracy – są przekazywane Lyreco przez 

Przedsiębiorców, w ramach przesłanego przez nich formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: 

https://kawadlabiznesu.pl/kontakt/ („Formularz”);  

b. Przedsiębiorców (w tym osób upoważnionych do reprezentacji): Państwa dane pochodzą z przesłanego 

przez Państwa Formularza; 

c. Klientów (w tym osoby uprawnione do reprezentacji): Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od 

Państwa, w ramach prowadzonej korespondencji dotyczącej skorzystania z oferty promocyjnej.  

 

2. Kategorie danych, cele oraz podstawy prawne przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii 
przetwarzanych danych osobowych, celów przetwarzania oraz podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych 

osobowych znajdują się w tabeli na końcu niniejszego dokumentu.  

 

3. Wymóg podania danych. Dotyczy osób, których dane zostały pozyskane bezpośrednio przez Lyreco. 

W przypadku: 

a. Przedsiębiorców: podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej 

„Miłośnicy Nespresso”; niepodanie danych stanowi przeszkodę do uczestnictwa w akcji;  

b. Klientów: podanie przez Państwa danych jest warunkiem uczestnictwa w akcji promocjnej „10% rabatu 

dla Klientów”; niepodanie danych stanowi przeszkodę do uczestnictwa w akcji.  

 

4. Okres przetwarzania danych.  W przypadku: 
a. Polecających: Państwa dane przetwarzane są przez czas uczestnictwa w akcji „Miłośnicy Nespresso”, 

a po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata od momentu zakończenia akcji i rozdania 

Upominków;  

b. Przedsiębiorców: do czasu uczestnictwa w akcji „Miłośnicy Nespresso”, a po jej zakończeniu: 

i. jeśli nie zdecydują się Państwo na skorzystanie z oferty Lyreco, Państwa dane będą 

przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata od momentu zakończenia akcji; 

ii. jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z oferty Lyreco: zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnej umowie;  

c. Klientów: do czasu uczestnictwa w akcji „10 % rabatu dla Klientów”, a po jej zakończeniu: 

i. jeśli nie zdecydują się Państwo na zawarcie z Lyreco umowy, Państwa dane będą przetwarzane  

do czasu przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata od momentu zakończenia akcji; 

ii. jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie z Lyreco umowy: zgodnie z zasadami określonymi w tej 
umowie.  

 

5. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane 

osobowe na zlecenie Lyreco, takich jak dostawcy usług IT, dostawcy usług związanych z obsługą zamówień, jak 

też świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą być także 

przekazywane do sądów, organów ścigania i organów nadzorczych, w przypadku gdy wynika to z obowiązujących 

przepisów, jak też do spółek z Grupy Lyreco, w szczególności Lyreco France S.A.S., Rue du 19 mars 1962, 59770 

MARLY (Francja), w celach związanych ze sprawozdawczością zarządczą. 

 

6. Informacja o przysługujących prawach. Lyreco informuje, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu 

do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania i usunięcia danych, 
ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

7. Dodatkowe informacje. Więcej informacji o celach, sposobach, zakresie i zasadach dotyczących przetwarzania 

przez Lyreco danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce Prywatności, dostępnej 

pod adresem internetowym https://www.lyreco.com/webshop/PLPL/personalData/view (zakładka Polityka 

Prywatności u dołu strony internetowej Lyreco). 
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Kategorie 

podmiotów 

danych 

Zakres danych Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Polecający imię i nazwisko; 

 

firma/nazwa 

przedsiębiorstwa. 

− uczestnictwo w akcji 

„Miłośnicy Nespresso”; w 

tym dostarczenie Upominku; 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− przechowywanie danych dla 

celów obrony przed 

roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 

Przedsiębiorcy 

(dotyczy osób 

fizycznych 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą)  

imię i nazwisko; 

 

firma/nazwa 

przedsiębiorstwa; 

 

numer telefonu; 

 
adres email; 

 

NIP. 

 

uczestnictwo w akcji „Miłośnicy 

Nespresso” 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –

przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, której są 

Państwo stroną, lub do podjęcia 

działań na Państwa żądanie, przed 

zawarciem umowy. 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzanie statystyk 

sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami, 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –

przetwarzanie jest niezbędne dla 
celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów 

Osoby 

upoważnione do 

reprezentowania 
Przedsiębiorcy 

imię i nazwisko;  

 

stanowisko 
służbowe;  

 

numer telefonu;  

 

adres e-mail;  

 

podpis. 

− uczestnictwo w akcji 

„Miłośnicy Nespresso”; 

− marketing naszych 
produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzanie statystyk 

sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 
prawnie uzasadnionych interesów. 

Klienci (dotyczy 

osób fizycznych 
prowadzących 

działalność 

gospodarczą)   

imię i nazwisko; 

 
firma/nazwa 

przedsiębiorstwa; 

 

numer telefonu; 

 

adres email; 

 

NIP. 

uczestnictwo w akcji „10% 

rabatu dla Klientów” 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której są 

Państwo stroną, lub do podjęcia 

działań na Państwa żądanie, przed 

zawarciem umowy 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 

satysfakcji; 

− sporządzanie statystyk 

sprzedaży; 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 



− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami. 

Osoby 

upoważnione do 

reprezentowania 

Klientów 

imię i nazwisko;  

 

stanowisko 

służbowe;  

 

numer telefonu;  

 

adres e-mail;  
 

podpis. 

− uczestnictwo w akcji „10 % 

rabatu dla Klientów”; 

− marketing naszych 

produktów i usług; 

− monitorowanie naszych 

relacji z klientami; 

− przeprowadzanie ankiet 
satysfakcji; 

− sporządzania statystyk 

sprzedaży; 

− obsługa wierzytelności, 

dochodzenie oraz obrona 

przed roszczeniami. 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne dla 

celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów. 

 

 

W przypadku Przedsiębiorców oraz Klientów, którzy zdecydują się na zawarcie z Lyreco umowy, szczegóły 

dotyczące przetwarzania danych w celach związanych z realizacją ww. umowy zostaną określone w jej treści lub 

załączniku.  

 

 


