I.
1.

Polityka prywatności

Spectrum Brands Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania
prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy www.odkryjremington.pl [nazwa serwisu]
(dalej: „Serwis”).

2.

Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych przez Ciebie w wyniku korzystania z Serwisu
(np. poprzez wejście na stronę i przeglądanie jej podstron), a także danych podanych przy zgłoszeniu
udziału w konkursie, jest Spectrum Brands Sp. z o. o. z siedzibą w (02-366) Warszawie przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. 7A (również adres do korespondencji), e-mail: info@eu.spectrumbrands.com (dalej:
„Administrator”).

3.

W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt pod dedykowany adres e-mail:
dsr@eu.spectrumbrands.com (kontakt w języku polskim).

4.

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego lub
zgłoszenia udziału w konkursie (takim jak np. „Klub Testerów”) lub w akcjach promocyjnych (np. takich jak
„Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” czy „Kup nasz produkt a dostaniesz prezent”).

Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie
internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te,
znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.

W przypadku zgłoszenia udziału w konkursie są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a gdy
przewiduje to Regulamin konkursu – również Twój wizerunek (Twoja fotografia). W przypadku wygrania
przez Ciebie nagrody w konkursie, skontaktujemy się z Tobą z informacją o wygranej i prośbą o
przekazanie nam adresu, na który mamy przesłać Twoją nagrodę (wtedy będziemy przetwarzać także Twój
adres korespondencyjny).
W przypadku zgłoszenia udziału w akcji promocyjnej „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot

pieniędzy” są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer rachunku bankowego, na
który mamy zwrócić Ci pieniądze. Może się zdarzyć, że będziemy przetwarzać również Twój adres do
korespondencji, jeżeli pojawi się na paczce zawierającej zwracany produkt lub na dokumentach
związanych z Twoją przesyłką.

W przypadku zgłoszenia udziału w akcji promocyjnej „Kup nasz produkt a dostaniesz prezent” są to: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, na który mamy wysłać prezent
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje
marketingowe dotyczące produktów Spectrum Brands (oferowanych pod markami Remington, Russell
Hobbs oraz George Foreman) będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Przy
wykorzystaniu danych znajdujących się w plikach cookies oraz adresu IP Twojego urządzenia będziemy
personalizować wysyłane do Ciebie newslettery (więcej na ten temat w pkt. 9 poniżej).

5.
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6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest to wymóg ustawowy), przy czym niepodanie danych
oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie (brak dopuszczenia do
udziału w konkursie lub w akcji promocyjnej). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie
newslettera z informacjami marketingowymi, cofnięcie zgody uniemożliwi nam przesyłanie Państwu
takiego newslettera.

7.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
teleinformatyczne Administratora, spółki z grupy Spectrum Brands (do której należy Administrator)
świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora oraz podmioty (w tym agencje
marketingowe) wspierające Administratora w organizacji konkursu lub akcji promocyjnej, prowadzeniu
Serwisu oraz wysyłce newsletterów zawierających treści marketingowe (dotyczące wyłącznie produktów

Spectrum Brands) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym
do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ
żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). W
przypadku wygranej w konkursie lub gdy spełnisz warunki określone w regulaminie akcji promocyjnej do
otrzymania prezentu – Twój adres fizyczny powierzymy firmie świadczącej usługi kurierskie, w celu
dostarczenia Tobie nagrody. Możemy też podjąć decyzję o nadaniu przesyłek za pośrednictwem Poczty
Polskiej.
(
8.

W celu uzyskania kopii przetwarzanych przez Administratora danych prześlij swoje żądanie na adres email: dsr@eu.spectrumbrands.com.

9.

PROFILOWANIE: Twoje dane osobowe będą podlegać profilowaniu. Wchodząc na Serwis będziesz
identyfikowany za pomocą plików cookies (więcej szczegółów nt. cookies poniżej w pkt. II). Odwiedzając
ponownie nasz Serwis zostaniesz rozpoznany jako osoba, która otwierała naszą stronę już wcześniej. Jeżeli
odwiedziłeś wcześniej jedną z pozostałych naszych stron (ich aktualna lista znajduje się na
www.remington.pl), możemy wyświetlić na Twoim ekranie okienko (pop-up) z informacją marketingową,
która w pewnym stopniu będzie odzwierciedlała Twoje preferencje (które ocenimy na podstawie stron i
podstron należących do Spectrum Brands, które odwiedziłeś wcześniej, jak i czasu który spędziłeś na
poszczególnych stronach/podstronach). Jeżeli postanowisz wziąć udział w konkursie lub akcji promocyjnej
i podasz nam swój adres e-mail oraz wyrazisz odrębną zgodę na przesyłanie Ci newslettera zawierającego
treści marketingowe dotyczące produktów Spectrum Brands (oferowanych pod markami Remington,
Russell Hobbs oraz George Foreman), Twoje preferencje ustalone w sposób opisany powyżej, mogą zostać
wzięte pod uwagę przy ustalaniu treści wysyłanego do Ciebie takiego newslettera (będziemy starali się
wysłać Ci informacje dotyczące interesujących Ciebie produktów). Zaznaczamy, że nie zbieramy i nie
wykorzystujemy przy profilowaniu jakichkolwiek informacji dotyczących Twoich wizyt na stronach nie
należących do Spectrum Brands (tzn. na stronach, które nie znajdują się na liście dostępnej na
www.remington.pl).

UWAGA! W KAŻDEJ CHWILI PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC
PRZEPROWADZANEGO PRZEZ NAS PROFILOWANIA. W TYM CELU WYŚLIJ E-MAILA ZE SWOIM ŻĄDANIEM
NA ADRES E-MAIL: dsr@eu.spectrumbrands.com Po jego otrzymaniu nie będziemy prowadzić wobec
Ciebie dalszego profilowania.
10. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – strona internetowa: https://uodo.gov.pl/).
12. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania
zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
13. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są
niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych.
14. Przysługuje Ci również prawo do poznania tożsamości osób trzecich, którym powierzamy Twoje dane
osobowe na podstawie umów powierzenia (ich kategorie określiliśmy w pkt. 7 powyżej).

II. Polityka plików cookies
1.

Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony
internetowej.

2.

Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego, aby uczynić korzystanie z niego funkcjonalne
i przyjazne dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk oraz weryfikacji
sposobu korzystania z Serwisu internetowego

3.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych
plików:
a)

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);

b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące
rodzaje:
a)

niezbędne do działania usługi - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki
cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania

b) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i
aplikacji;
c) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
d) reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych
do ich zainteresowań;
e) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Portalu internetowego

5.

Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie
akceptują pliki cookies, ale można łatwo dostosować jej poprzez zmianę ustawień. Jeśli zdecydujesz się na
wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich
funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w
poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach przeglądarek w tym między innymi:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
d) Opera

6.

Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, lub w
sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

