
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH    
  
 
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 
UPL Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „UPL”) przy ul. Stawki 40, 01-040 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem 0000054910, NIP: 525-10-01-703, Nr. BDO 000031730, kapitał zakładowy w 
wysokości 1.500.000 złotych. 
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana 
danych osobowych? 
W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wniosku na 
adres Anna.Karbowniczek@upl-ltd.com (konieczne jest przesłanie  danych  osoby,  na  którą  
zarejestrowano  Konto,  zgodnych  z  danymi zapisanymi w bazie danych),  pisma do siedziby 
firmy UPL Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem  ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa albo kontakt 
z Infolinią pod numerem 22 2035327. 
 
Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez UPL? 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących 
celów: 
1. prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników Programu Kasa Wraca; 
2. obsługi Programu Kasa Wraca;  
3. naliczania punktów Uczestników;  
4. kontaktu w sprawie wyboru Nagród;  
5. kontaktu w sprawach składanych reklamacji oraz rozpoznania reklamacji;  
6. wydania i wysyłki Nagród;  
7. udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w formularzu Programu;  
8. sporządzanie raportów o wynikach  Programu;  
9. zarządzania Kontem oraz komunikacji z Uczestnikiem;  
10. poznania preferencji zakupowych oraz wymagań Uczestnika; 
11. polepszenia produktów i usług oferowanych  przez  UPL.   
 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez UPL? 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności: 
 
1. zawarcie i wykonanie umowy (przystąpienie do Programu Kasa Wraca), 
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na UPL (np. wystawienie faktury), 
3. prawnie uzasadniony interes UPL (marketing bezpośredni swoich produktów i usług). 
 
 
Jakie kategorie danych spółka przetwarza? 
Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  
1. imię i nazwisko,  
2. nazwa firmy,  
3. adres e-mail,  
4. adres do korespondencji,  



5. NIP,  
6. numer telefonu.  
7. nazwa gospodarstwa,   
9. areał uprawy,  
10. rodzaj i wielkość zakupów produktów UPL.  
 
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 
biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, 
seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków 
skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa 
 
Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 
Dane będą ujawniane: spółkom z Grupy UPL, dostawcom usług, zapewniającym UPL 
funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, 
firmom kurierskim, pocztowym, procesorom w związku ze zleconymi przez UPL działaniami, 
firmom prowadzącym usługi księgowe oraz kadrowe, podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 
 
Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe? 
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania 
umowy łączącej Państwa z UPL lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a 
po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może 
podnosić UPL i jakie mogą być podnoszone wobec UPL. Jeśli Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane 
osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane 
przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa 
tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora,  dane będą przetwarzane do czasu ustania prawnie 
uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane 
osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. 
 
 
Jakie Pani/Pan ma prawa? 
Osoby, których dane są przetwarzane przez UPL, mają prawo: 
 
1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, 
informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz 
informacji o prawach przysługujących wobec administratora; 
2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych; 
3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 
RODO; 
4. ograniczenia przetwarzania; 
5. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi; 



6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na 
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania); 
7. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
8. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane 
dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie. 
 
Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) 
w sposób wpływający Pani/Pana prawa? 
Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili 
preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym 
dostosowywanie usług UPL i treści jakie otrzymuje ta osoba. Profilowanie ma wpływ na 
informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do 
Państwa potrzeb). Mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec 
przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po 
wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych. 
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które wywołuje 
wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację. 
  
Skąd mamy Pani/Pana dane? 
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z przystąpieniem Pani/Pana do Programu Kasa Wraca 
oraz od podmiotów w których nabywa Pani/Pan produkty UPL.  
 
Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe? 
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne jeśli chce Pan/Pani 
uczestniczyć w Programie. 
 
Przekazywanie danych poza EOG 
Państwa dane osobowe mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być 
niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające 
bezpieczeństwo danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim 
podmiotem odbierającym dane. 
 
 
Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności można uzyskać pod adresem: 
https://www.upl-ltd.com/pl/polityka-prywatnosci   


