
POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL 
 
Ochrona danych osobowych obowiązująca od dnia 17.05.2019 r. 
 
1. Organizatorem Programu Lojalnościowego i Administratorem Danych Osobowych jest: Adrenaline.pl. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 lok. 302, 10-457 
Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000535575, NIP: 
7393871852, REGON 360372300. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt       
e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@adrenaline.pl lub listownie na adres Administratora. 
 
2. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych w Druku 
Personalnym Programu Lojalnościowego adrenaline.pl lub w innych formularzach (również online) 
przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę, w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu, a także 
przekazanych w trakcie wykonywania uprawnień Uczestnika Programu oraz w trakcie dokonywania zakupów 
od Organizatora. 
 
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Uczestnika 
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w Druku Personalnym Programu 
Lojalnościowego adrenaline.pl lub w innych formularzach (również online) przeznaczonych do wypełnienia 
przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże 
niepodanie danych osobowych nie pozwoli Organizatorowi na wykonanie obowiązków względem 
Uczestnika. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w programie 
Lojalnościowym Organizatora. W przypadku niepodania danych oraz braku zgody przetwarzanie danych 
osobowych nie będzie możliwe uzyskanie zwrotów pieniężnych (cashback Programu). 
 
4. Uczestnik może otrzymywać od ORGANIZATORA e-maile dotyczące wykonania obowiązków względem niego 
w tym wynikających z umów zawartych z Uczestnikiem. Może również kontaktować się z Uczestnikami 
telefonicznie, jeżeli będzie miał ważne informacje dotyczące wykonania względem niego obowiązków 
przewidzianych niniejszym Regulaminem lub wynikających z umowy zawartej z Uczestnikiem. 
 
5. Organizator zbiera dane osobowe w Druku Personalnym Programu Lojalnościowego adrenaline.pl lub w 
innych formularzach (również online) przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania 
statusu Uczestnika Programu, podczas wykonywania swoich uprawnień przez Uczestnika Programu, a także w 
trakcie wykonywania umów z Uczestnikiem, w szczególności poprzez dokonywanie przez Uczestnika od 
Organizatora zakupów nawet, jeśli dany zakup nie łączy się z wykonywaniem uprawnień wynikających z 
uczestnictwa w Programie. W celu zostania Uczestnikiem i realizacji uprawnień przysługujących uczestnikowi 
niezbędne jest podanie danych osobowych wymienionych w Druku Personalnym Programu Lojalnościowego 
adrenaline.pl lub w innych formularzach (również online) przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w 
celu uzyskania statusu Uczestnika Programu. 
 
6. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy i udział w programie lojalnościowym 
opartym na cashback’u z koszyka zakupów oraz możliwość wysyłania przez adrenaline.pl do odbiorców 
programu newslettera o treści promocyjnej i informacyjnej. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników są 
przetwarzane również w celu spełnienia wymagań prawnych dotyczących rozliczeń finansowych Administratora 
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, wykonania obowiązków  wobec Uczestników przewidzianych niniejszym 
Regulaminem, w celu wykonania umowy zawartej z uczestnikiem Programu, jak również w celach 
marketingowych i statystycznych poprzez profilowanie. 
 
7. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres uczestnictwa w 
Programie lojalnościowym a po zakończeniu uczestnictwa będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu 
roku obrotowego zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości, jak również do czasu zakończenia 
ewentualnych roszczeń. 
 
8. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 



9. Dane udostępnione przez Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie 
zawartych przez Organizatora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych będą 
także instytucje upoważnione z mocy prawa.  
 
10. Dane osobowe udostępnione przez uczestnika będą podlegały profilowaniu wg zasad zgodnych z 
obowiązującymi przepisami prawa. W procesie marketingu sprzedaży podejmujemy decyzje w sposób 
zautomatyzowany w oparciu o dane, które posiadamy: historię oraz wolumen transakcji. Decyzje te są 
podejmowane automatycznie w oparciu o modele behawioralne. Decyzje podejmowane w ten 
zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu, doborze 
oferowanych produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować itp. Profilowanie oznacza 
przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech, 
w szczególności do analizy lub prognozy potrzeb, sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Prowadzimy profilowanie dla potrzeb oceny 
możliwości sprzedażowych i stosujemy się do ustalonego profilu. 
 
11. Uczestnik Programu Lojalnościowego ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich sprostowania, 
usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl. W celu skorzystania ze swoich 
praw, Uczestnik może wysłać Organizatorowi na adres poczty elektronicznej rodo@adrenaline.pl lub listownie 
odpowiednią prośbę.  
 
12. Uczestnik Programu lojalnościowego wyraża zgodę na to, iż żądanie usunięcia danych osobowych 
niezbędnych do wykonania obowiązków względem niego, zwalnia Organizatora z obowiązku ich wykonania. 
 


