
 
 

 
 
 
 
 

KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska S.A. z 
siedzibą w Kostrzynie (kod pocztowy 62-025), przy ul. Żniwnej 5 (NIP 779-101-13-27, 
KRS 0000222483, REGON  63030302300000). 

2. Jeżeli zdecydują się Państwo na podanie danych osobowych podstawą prawną 
przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Unijnego o ochronie 
danych osobowych tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych 
osobowych polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przez 
Państwa pytania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale 
niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Brak podania danych uniemożliwia 
odpowiedź na zadane pytanie.    

3. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w 
tym dostawcy usług IT, a także osoby trzecie w związku ze świadczonymi na rzecz 
Administratora usługami jak również uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi 
na zgłoszenie, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń 
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.   

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz 
prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych 
osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

6. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez skontaktowanie 
się z Administratorem na adres e-mail: jmp.rekrutacja@jeronimo-martins.com 

7. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, 
z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-
martins.com.  

8. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
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