POLITYKA PRYWATNOŚCI
SODEXO tworzy silne i trwałe relacje ze swoimi klientami, partnerami, konsumentami
i współpracownikami oparte na wzajemnym zaufaniu - zapewnienie, że wszelkie dane osobowe są
bezpieczne i pozostają poufne to najwyższy priorytet SODEXO.
SODEXO stosuje się do wszystkich polskich oraz europejskich regulacji i przepisów prawnych
dotyczących ochrony danych osobowych.
SODEXO stosuje bardzo restrykcyjną politykę prywatności, aby zagwarantować ochronę danych
osobowych wszystkich osób, które korzystają ze stron internetowych i innych aplikacji firmy:
•
•

•

Użytkownicy zachowują kontrolę nad własnymi danymi. Dane są przetwarzane w sposób
przejrzysty, poufny i bezpieczny.
SODEXO z zaangażowaniem i nieustannie stara się chronić dane osobowe swoich
użytkowników zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych oraz ogólnym (UE)
rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym „RODO”).
Grupa SODEXO ma do dyspozycji zaangażowany zespół ds. ochrony danych osobowych,
w którego skład wchodzi Inspektor Ochrony Danych Grupy zarejestrowany we francuskiej
Krajowej Komisji ds. Technologii Informatycznych i Swobód (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés – CNIL) oraz sieć osób odpowiedzialnych za kontakt w sprawie
ochrony danych osobowych.

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI

SODEXO bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych.
Opracowaliśmy tę politykę, aby poinformować Państwa o warunkach zbierania, przetwarzania,
wykorzystywania i ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się
z kategoriami danych osobowych będących przedmiotem zbierania i przetwarzania, a także
ze sposobem, w jaki wykorzystujemy te dane oraz z informacjami wskazującymi, jakim podmiotom
prawdopodobnie będziemy je udostępniać. Niniejsza polityka opisuje także Państwa prawa
oraz sposób, w jaki mogą się Państwo z nami skontaktować w ramach wykonywania tych praw
oraz zadawania jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.
Niniejsza polityka może zostać poprawiona, uzupełniona lub zaktualizowana, w szczególności w
ramach dostosowywania się do wszelkich nowych wydarzeń natury prawnej, regulacyjnej,
technicznej lub w zakresie orzecznictwa. Jednakże Państwa dane zawsze będą przetwarzane zgodnie
z polityką obowiązującą w czasie zbierania danych, o ile wiążące wymogi prawne nie stanowią inaczej
i nie muszą zostać zastosowane retrospektywnie.
Niniejsza polityka stanowi integralną część Warunków korzystania ze strony internetowej.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000033826, NIP: 5222357343, REGON: 013055815, kapitał zakładowy: 3.000.000,00 zł. e-mail:
andjoy.team@sodexo.com

DEFINICJE

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej osoby fizycznej
lub takiej osoby, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana na podstawie
numeru identyfikacyjnego bądź jednego lub wielu czynników właściwych dla tej osoby.
Sformułowania „my” lub „nasz” odnoszą się do firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
sp. z o.o. (dalej zwanej „SODEXO”).
Sformułowanie „Państwo” odnosi się do dowolnego użytkownika / jakiejkolwiek osoby korzystającej
ze strony internetowej.
„Strona internetowa” to strona internetowa Sodexo dostępna pod adresem: www.andjoy.life

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁO ICH POCHODZENIA

Najprawdopodobniej będziemy zbierać Państwa dane osobowe bezpośrednio (w szczególności za
pomocą formularzy zbierania danych na naszej stronie internetowej) lub pośrednio (w szczególności
za pośrednictwem naszych dostawców usług i/lub technologii wykorzystywanych przez naszą stronę
internetową).
Zobowiązujemy się do uzyskania Państwa zgody i/lub do umożliwienia Państwu odmowy udzielenia
zgody na wykorzystywanie Państwa danych w pewnych celach, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.
W każdym przypadku zostaną Państwo poinformowani o celach, w których Państwa dane są
zbierane, za pośrednictwem różnych formularzy zbierania danych online oraz Polityki dotyczącej
plików cookie.

RODZAJE ZBIERANYCH I WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ NAS DANYCH

Możemy zbierać i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

•

•
•
•

informacje, które przekazują Państwo w ramach wypełniania formularzy na stronie
internetowej (na przykład na potrzeby subskrypcji, w ramach uczestnictwa w ankietach, w
celach marketingowych, etc.);
informacje, które podają Państwo w celu uwierzytelnienia;
informacje, które podają Państwo w celu realizacji zamówienia lub świadczenia usługi;
pochodzące z „postów”, komentarzy lub innych treści zamieszczanych przez Państwa na
stronie.

Podanie danych osobowych z kategorii oznaczonych gwiazdką w formularzach zbierania danych jest
obowiązkowe, ponieważ są to dane niezbędne do realizacji złożonych zamówień. W przypadku braku
tych obowiązkowych informacji transakcje te nie mogą być przetwarzane.

DANE OSOBOWE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Pewne rodzaje informacji zbieramy automatycznie, kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową,
aby spersonalizować i poprawić Państwa doświadczenia. Zbieramy te informacje przy użyciu różnych
metod, takich jak:

Pliki cookie
Plik „cookie” to niewielki plik informacyjny wysyłany do Państwa przeglądarki, kiedy odwiedzają
Państwo naszą stronę internetową i przechowywany na Państwa komputerze. Plik ten zawiera
informacje dotyczące m.in. nazwy domeny, dostawcy Internetu, systemu operacyjnego, a także daty i
godziny uzyskania dostępu przez użytkownika. Pliki cookie nie mogą w żaden sposób uszkodzić
Państwa komputera.
Pliki cookie nie są używane do określenia tożsamości osoby odwiedzającej stronę internetową. Pliki
cookie pozwalają nam określić w szczególności Państwa lokalizację geograficzną oraz język
wyświetlania, w celu polepszenia komfortu korzystania z zasobów internetowych. Pliki te pozwalają
nam także na przetwarzanie informacji dotyczących Państwa aktywności na stronie, takich jak dane
na temat wyświetlonych stron i wyszukiwania, w celu ulepszenia treści na stronie internetowej,
zorientowania się w obszarach Państwa zainteresowania oraz zaoferowania Państwu
odpowiedniejszych treści.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie z naszej strony, mogą Państwo odpowiednio
zmienić ustawienia przeglądarki. Każda przeglądarka cechuje się inną konfiguracją pozwalającą na
zarządzanie swoimi wyborami. Konfiguracje te opisane są w sekcji „Pomoc” przeglądarki, w której
znajdują się także instrukcje zmiany ustawień plików cookie pozwalające uzyskać pożądaną
konfigurację.
Zalecamy jednak nie wyłączać obsługi naszych plików cookie. Prosimy pamiętać o tym, że jeśli
zablokują lub wyłączą Państwo nasze pliki cookie bądź odmówią Państwo zgody na korzystanie z nich,
niektóre z naszych stron nie wyświetlą się poprawnie lub nie będą mogli Państwo korzystać
z niektórych oferowanych przez nas usług. W takim przypadku nie możemy ponosić
odpowiedzialności za konsekwencje związane z ograniczonym funkcjonowaniem naszych usług
wynikającym z niemożności przechowywania lub korzystania z wymaganych do prawidłowego

funkcjonowania plików cookie, których obsługę Państwo wyłączyli lub na obsługę których nie wyrazili
Państwo zgody.
Ponadto, klikając na specjalne ikony portali społecznościowych takich jak Twitter, Facebook czy
Linkedin, jeśli takie ikony są wyświetlane na naszej stronie oraz jeśli udzielili Państwo zgody na
pobieranie plików cookie podczas korzystania z naszej strony internetowej, wspomniane portale
społecznościowe także mogą pobierać pliki cookie na Państwa urządzenia (komputer, tablet, telefon
komórkowy). Te rodzaje plików cookie są pobierane na Państwa urządzenie wyłącznie pod
warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na dalsze korzystanie z naszej strony internetowej. W każdej
chwili mogą Państwo jednak wycofać zgodę na pobieranie tych rodzajów plików cookie przez te
portale społecznościowe.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Adresy IP
Adres IP to niepowtarzalny identyfikator wykorzystywany przez niektóre urządzenia elektroniczne
do identyfikacji i komunikowania się między sobą w Internecie. Kiedy odwiedzają Państwo naszą
stronę internetową, możemy wykorzystać adres IP urządzenia do połączenia Państwa ze stroną
internetową. Używamy tej informacji do określenia ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia i ustalenia,
w jakim obszarze geograficznym znajdują się odwiedzający stronę.

Statystyki
Korzystamy z Google Analytics do generowania raportów statystycznych. Raporty te informują nas
na przykład o tym, ilu użytkowników odwiedziło stronę internetową, które z jej podstron były
wyświetlane oraz w jakich obszarach geograficznych znajdują się użytkownicy. Informacje
zgromadzone za pośrednictwem statystyk mogą obejmować np. adres IP, stronę internetową,
z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową, rodzaj urządzenia, z którego
Państwo korzystają. Państwa adres IP jest ukryty w obrębie naszych systemów i będzie
wykorzystywany wyłącznie, jeśli będzie to konieczne do rozwiązania problemu technicznego,
administracji strony oraz zorientowania się w preferencjach naszych użytkowników. Informacje na
temat ruchu na stronie internetowej są dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu. Nie
wykorzystujemy tych informacji do identyfikowania odwiedzających stronę ani nie udostępniamy
tych informacji podmiotom trzecim.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Mają Państwo możliwość kliknięcia widniejących na naszej stronie specjalnych ikon portali
społecznościowych takich jak Twitter, Facebook czy LinkedIn.
Portale społecznościowe tworzą przyjaźniejszą atmosferę na stronie internetowej i pomagają
w promocji strony poprzez udostępnianie. Usługa udostępniania filmów wzbogaca treści naszej
strony i zwiększa jej widoczność.

Kiedy klikną Państwo te przyciski, możemy uzyskać dostęp do danych osobowych, które opublikowali
i udostępnili Państwo za pośrednictwem profilu na wspomnianych portalach społecznościowych.
Nie tworzymy ani nie wykorzystujemy żadnych odrębnych baz danych z tych portali
społecznościowych na podstawie informacji, które Państwo tam opublikowali i nie przetwarzamy
żadnych danych związanych z Państwa życiem prywatnym za ich pośrednictwem.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy mieli dostęp do Państwa osobistych informacji opublikowanych
w publicznie dostępnych częściach Państwa profilu lub konta w mediach społecznościowych, powinni
Państwo skorzystać z procedur przewidzianych przez wspomniane portale społecznościowe
do ograniczenia dostępu do tych informacji.

CELE, W KTÓRYCH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach:
–
–
–
–
–
–

aby odpowiedzieć na Państwa prośby/zapytania, takie jak pytania o informacje,
wyszukiwania, newsletter lub inne zasoby;
aby zapewnić usługi i oferty zamówione za pośrednictwem naszej strony internetowej
i/lub w jednym z naszych obiektów;
aby przeprowadzać ankiety i zbierać dane statystyczne;
aby spersonalizować i poprawić komfort korzystania przez Państwa z naszej strony
internetowej;
aby oferować Państwu nasze produkty i usługi /lub produkty i usługi naszych partnerów;
w jakichkolwiek innych celach, o których, w stosownych przypadkach, poinformujemy
Państwa w momencie zbierania Państwa danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach zawartego z Państwem stosunku umownego oraz
zarządzania nim, w naszym prawnie uzasadnionym interesie celem poprawy jakości i doskonałości
operacyjnej oferowanych przez nas usług lub w ramach zachowywania zgodności z pewnymi
obowiązkami regulacyjnymi.
Państwa dane osobowe mogą także być przetwarzane na podstawie Państwa uprzedniej zgody w
sytuacji, w której zostaną Państwo, w pewnych okolicznościach, poproszeni o wyrażenie zgody.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przywiązujemy wielką wagę do bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Z tego
względu ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych i udzielamy dostępu do nich wyłącznie
tym pracownikom naszego zespołu, którzy potrzebują tych informacji, aby móc zrealizować Państwa
zamówienie lub świadczyć zamówioną usługę.

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym podmiotom trzecim. Możemy
jednak ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom należącym do grupy Sodexo oraz upoważnionym
usługodawcom (np. dostawcom usług technicznych takich jak hosting lub konserwacja bądź
doradcom), których możemy wezwać w celu świadczenia naszych usług. Nie upoważniamy naszych
dostawców usług do wykorzystywania lub ujawniania Państwa danych, z wyjątkiem wykorzystywania
lub ujawniania niezbędnego w zakresie świadczenia usług w naszym imieniu lub w zakresie
wykonywania obowiązków prawnych. Ponadto możemy ujawnić dotyczące Państwa dane osobowe
(i) jeśli prawo lub procedura prawna tego od nas wymaga, (ii) w odpowiedzi na żądanie organów
publicznych lub innych funkcjonariuszy bądź (iii) jeśli uznamy, że przekazanie tych danych jest
niezbędne lub odpowiednie w celu zapobiegnięcia jakiejkolwiek fizycznej krzywdzie lub stracie
finansowej lub w odniesieniu do domniemanej lub potwierdzonej niezgodnej z prawem działalności.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji
celów, w których zostały one zebrane i poddane przetwarzaniu. Okres ten może trwać, w stosownych
przypadkach, dowolną ilość czasu określoną w mogących mieć zastosowanie przepisach prawnych
lub regulacjach.

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

Co do zasady nie zbieramy wrażliwych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony
internetowej. „Wrażliwe dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące pochodzenia rasowego
lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, przynależność
do związków zawodowych oraz wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji
seksualnej danej osoby fizycznej. Definicja ta obejmuje również dane osobowe dotyczące wyroków
skazujących i naruszeń prawa.
W przypadku gdy zbieranie takich danych okaże się bezwzględnie niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania, będziemy je przeprowadzać w sposób zgodny z lokalnymi wymogami prawnymi w
zakresie ochrony danych osobowych oraz, w szczególności, w oparciu o Państwa wyraźną zgodę i na
warunkach opisanych w niniejszej Polityce poufności.

INFORMACJE OSOBOWE I DZIECI

Strona internetowa jest przeznaczona do użytku przez osoby dorosłe, które mają możliwość zawarcia
umowy na podstawie ustawodawstwa kraju, w którym się znajdują.
Użytkownicy będący dziećmi poniżej 16 roku życia lub nieposiadający zdolności prawnej muszą
uzyskać zgodę opiekunów prawnych przed przekazaniem swoich danych za pośrednictwem strony
internetowej.

Limit wieku od lat 16 może zostać zmniejszony do lat 13, w zależności od lokalnych przepisów
obowiązujących w Państwa faktycznym miejscu zamieszkania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ponieważ Sodexo to międzynarodowa grupa, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
do wewnętrznych lub zewnętrznych odbiorców upoważnionych do wykonywania usług w naszym
imieniu, którzy są zlokalizowani w krajach poza Unią Europejską lub poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym nie oferujących odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność w ten sposób przekazywanych danych osobowych,
podejmiemy wszelkie niezbędne środki zapewniające, że dane te zostaną objęte odpowiednią
ochroną, takie jak podpisanie klauzul umownych Komisji Europejskiej lub inne równoważne środki.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Zgodnie z właściwym prawem mają Państwo pewne prawa związane z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych.
Prawo dostępu

Mają Państwo prawo do zażądania dostępu do Państwa danych
osobowych. Mogą Państwo również żądać sprostowania
nieprawidłowych danych osobowych bądź uzupełnienia niekompletnych
danych. Mają Państwa także prawo znać źródło pochodzenia danych
osobowych.

Prawo do usunięcia

Państwa prawo do bycia zapomnianym upoważnia Państwa do zażądania
usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy: dane nie są już
niezbędnego osiągnięcia celów, w ramach których zostały zebrane i
poddane przetwarzaniu; zdecydują się Państwo na wycofanie zgody (jeśli
zgoda została uzyskana jako podstawa prawna przetwarzania), przy czym
takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem jakichkolwiek operacji
przetwarzania wykonanych przed wycofaniem zgody; sprzeciwiają się
Państwo przetwarzaniu danych, Państwa dane były przetwarzane
niezgodnie z prawem, Państwa dane muszą zostać usunięte w celu
spełnienia obowiązku prawnego; usunięcie danych jest wymagane
do zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Prawo do
ograniczenia
przetwarzania

Mogą Państwo także zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych w przypadku, gdy: kwestionują Państwo poprawność
Państwa danych; nie potrzebujemy już tych danych w ramach czynności
przetwarzania; sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu tych danych.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili mogą Państwo odmówić dalszego otrzymywania treści
wobec otrzymywania reklamowych lub wiadomości w ramach poszukiwania klientów poprzez
wiadomości w ramach bezpośredni kontakt z nami (bezpłatnie) lub poprzez link rezygnacyjny

marketingu
bezpośredniego

towarzyszący każdej formie poszukiwania klientów przesyłanej przez nas
e-mailem bądź poprzez wysłanie nam wiadomości pocztą elektroniczną
na podany poniżej adres. Sprzeciw ten nie powoduje uszczerbku
dla zgodności z prawem przesyłania do Państwa jakichkolwiek treści
przed wdrożeniem tego sprzeciwu.

Prawa do tego, by nie
podlegać decyzji,
która opiera się
wyłącznie na
zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych
Prawo do
przenoszenia

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec
Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa
wpływa.

Prawo do wydania
zaawansowanych
instrukcji dotyczących
przetwarzania
Państwa danych
osobowych po śmierci
Prawo do zgłoszenia
skargi organowi
nadzorczemu

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych mogą Państwo także
sformułować instrukcje na temat wykonywania przysługujących Państwu
praw opisanych w niniejszej sekcji po Państwa śmierci (w szczególności
dotyczące okresu przechowywania lub usunięcia i/lub ujawnienia
danych), a także powołać osobę upoważnioną do wykonania tych praw.

Mogą Państwo zażądać otrzymania Państwa danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego oraz zażądać, aby dane te zostały przesłane
bezpośrednio innemu administratorowi pod warunkiem, że
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne
do realizacji umowy z Państwem oraz że przetwarzanie odbywa się
w sposób zautomatyzowany.

Jeśli mają Państwo jakieś obawy lub skargi dotyczące ochrony Państwa
danych osobowych, mają Państwo prawo zgłosić skargę polskiej Komisji
Ochrony Danych Osobowych. Jednakże prosimy o uprzednie przesłanie
nam wszelkich żądań i kontakt na adres wskazany poniżej, tak byśmy
mogli zająć się Państwa sprawą i znaleźć polubowne rozwiązanie.

Aby skorzystać ze swoich praw, mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając do nas wiadomość
na adres: andjoy.team@sodexo.com, podając w treści wiadomości Państwa nazwisko, imię i powód
żądania. Najprawdopodobniej poprosimy Państwa o dodatkowe informacje w celu zidentyfikowania
Państwa i umożliwienia zajęcia się Państwa sprawą.

BEZPIECZEŃSTWO

Wdrażamy wszelki możliwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić
bezpieczeństwo i poufność w ramach przetwarzania Państwa danych.
W tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności uwzględniające naturę danych
osobowych oraz ryzyko związane z ich przetwarzaniem, tak aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo
danych, a w szczególności zapobiec zniekształceniu, uszkodzeniu lub dostępowi podmiotu trzeciego
(fizyczne zabezpieczenie obiektu, procedury uwierzytelnienia wraz z osobistym dostępem

zabezpieczonym za pomocą identyfikatorów i poufnych haseł, rejestry logowania, szyfrowanie
niektórych danych, itp.).

BAZA DANYCH W RAMACH ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM (CRM)
(„BAZA DANYCH CRM”)

Wykorzystujemy bazę danych do zarządzania i monitorowania naszych relacji z istniejącymi
i potencjalnymi klientami. Baza danych zawiera dane osobowe pracowników naszych klientów
lub innych partnerów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe lub z którymi mamy zamiar taką
relację nawiązać. Dane te, wykorzystywane wyłącznie w tym celu, obejmują przede wszystkim: dane
kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail, itp.), publicznie dostępne informacje,
odpowiedzi na targetowane e-maile i inne informacje zbierane i utrwalane przez naszych
pracowników w ramach interakcji z naszymi klientami i partnerami. Jeśli życzą sobie Państwo
usunięcia Państwa danych z naszej bazy danych CRM, prosimy o przesłanie wiadomości na adres
andjoy.team@sodexo.com

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Okazjonalnie udostępniamy linki do innych stron z powodów praktycznych lub informacyjnych.
Strony te są w większości stronami Sodexo, jednak niektóre z nich działają niezależnie od naszych
stron i nie są pod naszą kontrolą. Strony te mogą być prowadzone przez podmioty trzecie mające
własne zalecenia w zakresie poufności lub własne warunki korzystania, z którymi stanowczo
doradzamy Państwu się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do treści
dostępnych na tych stronach, produktów i usług, które mogą być na tych stronach oferowane
oraz korzystania z tych stron w jakikolwiek sposób.

AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI POUFNOŚCI

Niniejsza polityka zaczyna obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2019 r. W razie potrzeby możemy
aktualizować niniejszą politykę poufności lub dokonywać w niej zmian. W takim przypadku
wprowadzone zmiany będą obowiązywać po upływie 30 dni od daty dokonania zmian. Prosimy
o odwiedzanie strony od czasu do czasu, tak aby móc otrzymać informacje na temat możliwych
zmian.

REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

Jeśli zdecydowali się Państwo na subskrypcję niektórych usług poprzez naszą stronę internetową i nie
chcą już Państwo otrzymywać e-maili, prosimy o zapoznanie się treścią strony dotyczącej rezygnacji
odpowiadającej usłudze, którą Państwo subskrybują.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi związane z niniejszą polityką, prosimy o kontakt
i przesłanie wiadomości na adres: andjoy.team@sodexo.com lub na adres Inspektora Ochrony
Danych: IOD.POLSKA@sodexo.com

