
Obowiązek informacyjny wobec Franczyzobiorcy - Umowa 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w 

Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie 

pod numerem +48 61 658-33-00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod 

numerem +48 61 333-22-77, poprzez email iod_ecf@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych.  

3. Pani/Pana dane osobowe obejmujące numer NIP, REGON, przedmiot działalności mogły zostać 

pozyskane z publicznych rejestrów. 

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. zawarcia i wykonywania oraz obsługi umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 

wykonania umowy;  

b. komunikacji w sprawie realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 

wykonania umowy;  

c. weryfikacji Pani/Pana wiarygodności finansowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

do wykonania umowy udzielania kredytu kupieckiego; 

d. ustalenia limitu kredytu kupieckiego – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy; 

e. zabezpieczenia zobowiązania – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy;  

f. dostawy i obsługi oprogramowania komputerowego, w tym świadczenia serwisu oraz wsparcia 

technicznego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy serwisowej; 

g. prowadzenia badań analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora polegający na analizie potencjału sieci franczyzowej i możliwości rozwoju 

sieci; 

h. założenia i obsługi konta w portalu Delikatesy Centrum – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność do wykonania umowy;  

i. zarządzania siecią franczyzową – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na zarządzaniu siecią franczyzową, której jest franczyzodawcą; 

j. wewnętrznych celach administracyjnych Administratora oraz Grupy Eurocash (aktualna lista spółek 

Grupy Eurocash jest dostępna pod linkiem: 

https://grupaeurocash.pl/public/assets/media/eurocash_spolki.pdf) – podstawą prawną jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu sprawnego zarządzania w Eurocash 

Franczyza Sp. z o.o. i Grupie Eurocash. 

k. organizacji akcji promocyjnych, objęcia rabatem dla sklepów franczyzowych, rozliczenia umów z 

producentami towarów dotyczących sprzedaży towarów producentów w sklepach sieci Delikatesy 

Centrum, w tym w ramach akcji promocyjnych, kontroli wykonania umów z producentami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na 

maksymalizacji zysku sieci Delikatesy Centrum, uzyskaniu preferencyjnych warunków handlowych 

https://grupaeurocash.pl/public/assets/media/eurocash_spolki.pdf


dla sklepów franczyzowych, konieczności wywiązania się z obowiązków umownych, wykazaniu 

spełnienia warunków promocyjnych, rozliczenia akcji promocyjnych, rozliczenia umowy z 

producentem; 

l. udziału w szkoleniach i konferencjach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do 

wykonania umowy. W tym celu Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do podmiotów 

szkoleniowych i organizatorów konferencji w celu organizacji szkolenia lub konferencji – podstawą 

prawną udostępnienia jest niezbędność do wykonania umowy; 

m. publikacji na stronie internetowej www.delikatesy.pl – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora polegający na promowaniu swojej marki poprzez informowanie potencjalnych 

klientów sieci franczyzowej o lokalizacjach sklepów franczyzowych; 

n. marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na informowaniu swoich klientów o ofercie handlowej oraz organizowanych akcjach 

promocyjnych; 

o. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i 

prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

p. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom w celu objęcia rabatem dla sklepów 

franczyzowych, rozliczenia umów z producentami towarów dotyczących sprzedaży towarów producentów 

w sklepach sieci Delikatesy Centrum, w tym w ramach akcji promocyjnych, kontroli wykonania umów z 

producentami. Udostępnieniu podlegają: imię, nazwisko, nazwa, numer NIP, adresy sklepów, adres e-

mail, numer telefonu. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

oraz dostawcy polegający na uzyskaniu preferencyjnych warunków handlowych dla sklepów 

franczyzowych, konieczności wywiązania się z obowiązków umownych, wykazaniu spełnienia warunków 

promocyjnych, rozliczenia akcji promocyjnych, rozliczenia umowy z producentem. 

6. Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres sklepu, adres e-mail, numer telefonu mogą 

być udostępniane wykonawcom prac wykonawczych związanych z dostosowaniem sklepu do standardów 

Administratora. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na konieczności zapewnienia jednolitych standardów sieci franczyzowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz 

Administratora w tym spółkom z Grupy Eurocash, w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom 

świadczącym obsługę BOK, procesu zawierania oraz obsługi umów, a także usługi księgowe, 

marketingowe, archiwizacyjne i windykację należności. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej 

wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 

jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane 



będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o 

rachunkowości. 

9. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych 

Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną pod adres email iod_ecf@eurocash.pl  lub na 

adres siedziby Administratora.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych.  

11. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych 

zawarcie umowy nie jest możliwe. 
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