INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza informacja jest skierowana do osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży
detalicznej napojów alkoholowych, należących do sieci placówek sprzedaży detalicznej współpracującej ze Stock („Punkty Sprzedaży”), a
także do osób fizycznych działających w imieniu Punktu Sprzedaży jako koordynator, osoba odpowiedzialna lub inna osoba do kontaktu ze
Stock („Pracownicy”), których dane osobowe są przetwarzane przez Stock zgodnie z poniższą informacją.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stock Polska sp. z o.o., ul Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin ("Stock"). Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez Stock w celu:
a. wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy Stock a podmiotem prowadzącym sieć placówek sprzedaży detalicznej, do której należy
Punkt Sprzedaży („Sieć”), umowy współpracy handlowej („Umowa”) oraz weryfikacji realizacji jej postanowień w prawnie
uzasadnionym interesie Stock w zakresie realizacji tego celu, a także komunikacji z Pracownikami w celu realizacji Umowy i
współpracy, oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, (na podstawie uzasadnionego interesu Stock), przez okres
obowiązywania Umowy, a potem przez okres przedawnienia roszczeń wskazany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny lub w innych ustawach szczególnych;
b. wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym celach podatkowych, m.in. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
wynikający z rozliczenia zawartej Umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub
postępowanie związane z zawartą Umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
c. merchandisingu i marketingu, ustalenia strategii sprzedaży i marketingu, realizacji celów sprzedaży;
d. weryfikacji przestrzegania przez hurtownie ustaleń ze Stock dotyczących maksymalnych cen odsprzedaży lub innych umów
pomiędzy hurtowniami a Stock, a także rozliczenia współpracy z hurtowniami dotyczącej m.in. sprzedaży produktów Stock i ich
promocji;
e. prowadzenia zestawień, analiz i statystyk wewnętrznych (w tym analizy skuteczności działań marketingowych i sprzedażowych),
raportowania, planowania produkcji, rozwoju sieci sprzedaży Stock, optymalizacji produktów, procesów obsługi i dystrybucji Stock
oraz lepszego dostosowania oferty handlowej Stock do potrzeb Punktów Sprzedaży; analizy i weryfikacji rzetelności kupieckiej
partnerów biznesowych Stock;
f. rozpatrywania reklamacji;
g. jeśli Punkt Sprzedaży jest odwiedzany przez przedstawicieli Stock - dodatkowo w celu zapewnienia wsparcia, w tym kontaktu z
Pracownikami, marketingu bezpośredniego produktów Stock oraz zarządzania personelem Stock w celu zapewnienia wsparcia
- przetwarzanie, o którym mowa w lit. c, d, e, f oraz g niniejszego ustępu, następuje w prawnie uzasadnionym interesie Stock w zakresie
celów wskazanych powyżej, przez 3 lata od momentu przekazania danych do Stock.

2.

Stock będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
•

•
3.

4.

w przypadku Punktów Sprzedaży: dane identyfikacyjne (jak: imię lub imiona, nazwisko, nazwę, NIP), dane kontaktowe (jak: adres
placówki, adres działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail), data, od której Punkt Sprzedaży jest zrzeszony w Sieci, a
także następujące dane, które mogą być uznane za dane osobowe: kategoria asortymentowa produktów Stock, informacja o
ekspozycji w Pani/Pana placówce urządzenia chłodniczego Stock, dane zakupowe dotyczące transakcji Punktu Sprzedaży: (jak
wartość i ilość zakupionych produktów Stock, ich ceny i rodzaj, inne dane zawarte w dokumencie sprzedaży, a także dane dotyczące
łącznej wartości i ilości zakupionych napojów alkoholowych w ramach kategorii produktowych (np. wódka, likiery, whisky, wina
musujące) i kategorii pojemności opakowań, w których obecne są produkty Stock – bez danych dotyczących poszczególnych
SKU/marek oraz bez danych dotyczących producentów lub dystrybutorów), informacje o widoczności merchandisingu produktów
Stock w Punkcie Sprzedaży oraz profil Punktu Sprzedaży (w tym jego potencjał sprzedażowy), a także treść komunikacji ze Stock;
w przypadku Pracownika: dane identyfikacyjne oraz służbowe dane kontaktowe, a także treść komunikacji ze Stock.

Stock uzyskał (i) dane osobowe Punktów Sprzedaży od Sieci, przy czym dane zakupowe Stock uzyskał od tych hurtowni spośród
wskazanych w pkt. 7, od których nabywa Pan/Pani napoje alkoholowe należące do kategorii produktowych i pojemności opakowań, w
których obecne są produkty Stock, dane identyfikacyjne i kontaktowe także od Sagra sp. z o.o., a informacje o widoczności
merchandisingu od przedstawicieli Stock, którzy Pana/Panią odwiedzili; (ii) dane osobowe Pracowników bezpośrednio od nich lub od
Punktu Sprzedaży.
Kontakt z administratorem danych osobowych i realizacja praw określonych w ust. 5 poniżej jest możliwa poprzez adres poczty
elektronicznej: GDPR@stockspirits.com lub drogą pisemną pod adresem: Stock Polska Sp. z o.o., Biuro Zarządu, ul. Nullo 2, 00-486
Warszawa, z dopiskiem: „Dział Prawny”.
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5.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

6.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Stock, m.in. Sagra sp. z o.o.
(podmiot, który jest administratorem systemów informatycznych) lub innym podmiotom obsługującym systemy informatyczne lub
oprogramowania lub dostawcom usług hostingu lub innych usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
osobowe na podstawie umowy ze Stock i wyłącznie zgodnie z poleceniami Stock.

7.

Lista hurtowni, o których mowa w pkt. 3, aktualna na dzień sporządzenia niniejszej informacji:
Eurocash S.A. Cash& Carry, Eurocash S.A. Dystrybucja, Alti Plus S.A. S.K.A., Eurocash S.A. Alkohole, Distribev Orbico Sp. z o.o., Makro
Cash And Carry Polska S.A., Alco Trade Sp. z o.o., Polska Dystrybucja Alkoholi Sp. z o.o., United Beverages S.A., Eurocash Franczyza Sp. z
o.o., Tedi Sp. z o.o. S.K. S.K.A., Eurocash Serwis Sp. z o.o., Stokrotka Sp. z o.o., PPHU Specjał Sp. z o.o., Ice-Full Dystrybucja Sp. z o.o., Mag
Dystrybucja Sp. z o.o.Sp.K., PHUP Gniezno Sp. z o.o. Hurtownia Sp.K., Rosiek & Rosiek Sp.j. Krzysztof i Przemysław Rosie, Pt Dystrybucja
S.A., Jot-Ł Sp. z o.o., PHU Lech-Pol Sp. z o.o., Vita Sp. z o.o., Boss Presto Dystrybucja Sp. z o.o., PHPU Wagromarket Sp. z o.o., Anpah
Janiak Sp.j., Eurocash S.A. Petrol, Alma Alpinex Sp. z o.o., Ice-Full Sp. z o.o., Alti Plus S.A., PPH Zdrój Eugeniusz Owczarczyk, Tano
Dystrybucja Sp. z o.o., Wanda Łęgosz PHU Rudmar, Art-Mar A.Gozdowski M.Gozdowski K.Gozdowski Sp.j., Lobo Sp. z o.o., Kmk
Dystrybucja i Handel Krzysztof Mroczek, Jotmar Sp. z o.o., Sigma - Alkohole Sp. z o.o., Rumtex Sp. z o.o., Fw Sużyw Sp. z o.o., Mariott Sp.
z o.o., PW Rego Stafaniak Włodzimierz Stefaniak Włodzimier, Mononegro Sp. z o.o., PPHU Irjan Jan Gruszka, Kcd Dystrybucja Sp. z o.o.,
Hurtownia Alkoholi Wanda Wałkuska, PH Bartex Sp.j. Maria, Tadeusz Bartosewicz, PHU Stanwoj-Hurt Sp.j. Dobosz, Posejdon-Dystrybucja
Sp. z o.o., Mariola Borek Centrum Owoców i Warzyw Awokado, Alex W.Adamczyk Sp.j., Lever Sp.j. Rabiński-Drąg, Def Sp. z o.o., Lux
Hurtownia Art. Spożywczych Grażyna Kwiatkowska, PHU Halimar s.c. Halina Spychalska, Paweł Spychals, PPHU Win-Piw Bis Ireneusz
Auguścik, Familia Sp. z o.o. S.K., Waldemar Sekuła PHU Sekwim Bis, Mateus Sp. z o.o., Total-Handel Sp. z o.o., Mak Dystrybucja Sp. z o.o.,
PPUH Warmet Sp. z o.o., PPHU As Jan Jacuk i Sławomir Janiec Sp.j., Mirex Sp. z o.o., Hurtownia Arkadia Rafał Wróblewski, Flesch Polska
Sp. z o.o., Propit Dystrybucja Sp. z o.o., Dukato Sp. z o.o.
Stock informuje, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji projekt wymiany danych odsprzedażowych między Stock a hurtowniami
jest w fazie rozwoju, w związku z czym wskazane w pkt. 2 dane zakupowe dotyczące napojów alkoholowych niebędących produktami
Stock nie są przekazywane przez wszystkie spośród powyższych hurtowni. Aktualną listę hurtowni, w tym listę hurtowni przekazujących
wskazane powyżej dane zakupowe, możesz uzyskać, kontaktując się ze Stock pod adresami wskazanymi w ust. 4 powyżej.

8.

9.

W celu uniknięcia wątpliwości Stock oświadcza, że Punkt Sprzedaży ma pełną dowolność w wyborze hurtowni, także spoza listy
przekazanej przez Stock. Lista ta stanowi jedynie informację, które hurtownie przekazują Stock dane zakupowe w celu wskazania źródła
tych danych.
Powyższą informację może Pan / Pani znaleźć na stronie https://www.stock-polska.pl, w zakładce dotyczącej prywatności. Informacja
może zostać zaktualizowana, o czym będziemy komunikować poprzez stronę https://www.stock-polska.pl. W związku z tym prosimy o
okresowe sprawdzanie aktualnej informacji dotyczącej przetwarzania Pana / Pani danych osobowych.
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