
Art. 26 RODO - Współadministrowanie danymi 

Opis procesu 

Rejestracja w programie 

PAYBACK, bieżąca 

administracja podstawowymi 

danymi użytkowników

Zarządzanie danymi 

transakcyjnymi

Prowadzenie komunikacji 

systemowej 

Działania promocyjne i 

reklamowe dla Partnerów 

Programu PAYBACK 

(wyświetlanie odpowiednich 

kuponów partnerskich)

Zarządzanie zgodą: 

odnotowywanie udzielenia 

zgód i/lub wycofania zgód

Zakończenie udziału w 

Programie PAYBACK 

Ocena niektórych informacji o 

uczestniku PAYBACK w 

ramach automatycznego 

przetwarzania danych 

osobowych 

Cel przetwarzania 

Przystąpienie i zarządzanie 

członkowstwem w Programie 

PAYBACK

Zarządzanie członkowstwem w 

Programie PAYBACK

Zarządzanie członkowstwem w 

Programie PAYBACK

Wykorzystanie danych w celach 

promocyjnych w Programie 

PAYBACK

Zarządzanie członkowstwem w 

Programie PAYBACK

Zakończenie członkostwa w 

Programiw PAYBACK 

Uzasadniony interes i.e. 

profilowanie, analiza w celach 

rynkowych i statystycznych 

Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. 

("LP")
tak tak tak tak tak tak tak

 Partner wydający kartę

("PA")
tak nie tak tak tak nie tak  

Art. 13 Informacje podawane w 

przypadku zbierania danych od 

osoby, której dane dotyczą 

(obowiązek informacyjny) 

Art. 15 Prawo dostępu 

przysługujące osobie, której dane 

dotyczą

Art. 16 Prawo do sprostowania 

danych 

LP i każdy PA indywidualnie, 

zmiany danych dokonuje LP, 

informacje o zmianach są 

przekazywane do PA

nie dotyczy

Art. 17 wraz z Art. 18 

Przetwarzanie żądania o usunięcie 

danych lub ograniczenia 

przetwarzania Art. 19 Obowiązek 

powiadomienia o spełnieniu 

żądania

Art. 20 Prawo do przenoszenia 

danych

Art. 21 Prawo do sprzeciwu 
LP- nie dotyczy PA - 

indywidualnie
nie dotyczy 

LP- nie dotyczy PA - 

indywidualnie

LP i każdy PA indywidualnie, 

jeżeli zajdzie konieczność 

informacja o sprzeciwie będzie 

przekazywana wszystkim 

współodpowiedzialnym 

stronom 

Art. 24 w związku z Art. 32 

Ustalenie, dokumentacja, przegląd 

i aktualizacja środków 

organizacyjnych i technicznych 

służących zabezpieczeniu danych 

LP i każdy PA indywidualnie w 

odniesieniu do przetwarzania 

danych za które jest 

odpowiedzialny

LP samodzielnie 

LP i każdy PA indywidualnie, 

zmiany danych dokonuje LP 

informacje o zmianach są 

przekazywane do PA

LP samodzielnie 

LP i każdy PA indywidualnie w 

odniesieniu do przetwarzania 

danych, za które jest 

odpowiedzialny

Art. 28 Podmiot przetwarzający i 

dalsze powierzenie przetwarzania 

LP i każdy PA indywidualnie w 

odniesieniu do przetwarzania 

danych za które jest 

odpowiedzialny

LP samodzielnie LP samodzielnie 

LP i każdy PA indywidualnie w 

odniesieniu do przetwarzania 

danych za które jest 

odpowiedzialny

Art. 30 Rejestrowanie czynności 

przetwarzania

Art. 33, 34 Proces zgłaszania 

naruszeń przetwarzania

Art. 37 Wyznaczenie Inspektora 

Ochrony Danych 

Uwagi ogólne:

W zakresie, w jakim Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. i/lub Partner programu PAYBACK 

ponoszą wspólną odpowiedzialność

w rozumieniu art. 26 RODO, zobowiązania te są następujące:

Punkt kontaktowy dla zainteresowanych osób w rozumieniu art. 26 ust. 1 zdanie 3 
RODO: 
Biuro Obsługi PAYBACK
Al. Konstytucji 3 Maja 11 
96-200 Rawa Mazowiecka 
mojedane@payback.net 
tel. 801044440 

Kto jest odpowiedzialny za spełnienie jakiego obowiązku ?

Kto jest współodpowiedzialny za przetwarzanie danych?

O jakie przetwarzanie danych chodzi ?

LP i każdy PA indywidualnie; LP przechowuje informacje o wszystkich zgodach wyrażonych w Programie PAYBACK

nie dotyczy
LP i każdy PA indywidualnie, zmiany danych dokonuje LP informacje o zmianach są 

przekazywane do PA

LP i każdy PA indywidualnie, żądanie będzie przekazane wszystkim współodpowiedzialnym stronom, LP usuwa dane w systemie i przekazuje informacje o spełnieniu żądania do PA

LP i PA podczas rejestracji zarówno online jak i w punktach sprzedaży PA. PA uzupełnia obowiązek informacyjny we własnym zakresie w przypadku dalszego przetwarzania danych osobowych w innych celach niż wskazane 

powyżej.

LP i każdy PA indywidualnie w odniesieniu do przetwarzania danych za które jest odpowiedzialny

LP i każdy PA indywidualnie w odniesieniu do przetwarzania danych za które jest odpowiedzialny, PA przekazuje informacje o naruszeniach do LP 

LP i każdy PA indywidulanie jeżeli jest to wymagane przepisami

LP i każdy PA indywidualnie 

LP i każdy PA indywidualnie w odniesieniu do przetwarzania danych za które jest 

odpowiedzialny

LP i każdy PA indywidualnie w odniesieniu do przetwarzania 

danych, za które jest odpowiedzialny

nie dotyczy 

#LP-Internal


