
Szanowny Panie/Szanowna Pani, 

Pozyskujemy Pańskie/Pani dane osobowe, dlatego też, zgodnie z art. 12 i art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 
„Rozporządzenie” lub „RODO”) podajemy Panu/Pani następujące informacje: 

1) Projekt Katowice sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 
00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330592, 
NIP 522-29-21-482, REGON: 141948824, o kapitale zakładowym w wysokości 
9.000.000,00 zł posiada status administratora danych osobowych (dalej zwany 
będzie: Administratorem). 
Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: Projekt Katowice sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. 

3) Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) Organizacja i kompleksowa obsługa - w tym zapewnienie określonych 
funkcjonalności i wsparcia technicznego - aplikacji i Programu 
Lojalnościowego NaviShopper. 

b) W celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji 
handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria 
Katowicka drogą elektroniczną na podany adres email. 

c) W celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji 
handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Galeria 
Katowicka w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – 
telefon komórkowy, którego numer został podany podczas rejestracji. 

d) W celu profilowania z wykorzystaniem informacji o lokalizacji, tj. aby 
otrzymywać spersonalizowane informacje handlowe. 

Tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) RODO 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to: działania 
niezbędne celem zapobiegania oszustwom, przesyłanie danych osobowych w 
ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, 
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. 

4) Kategorie odbiorców danych osobowych to: 

a) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, 

b) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi prawne, 

c) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania 
infrastruktury IT, 

d) Podmioty funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Administratora, 

e) Podmioty wykonujące na rzecz Administratora usługi utrzymania, rozwijania 
oraz konserwacji aplikacji NaviShopper. 



5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6) Dane osobowe będą usuwane w terminie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa 
(jeśli dotyczy) lub z dniem przedawnienia wzajemnych roszczeń administratora oraz 
osoby, której dane są przetwarzane – w zależności od tego, który z tych terminów 
przypada później; 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia 
danych; 

8) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani 
zgody, posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

9) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

10) Podanie danych osobowych (z wyjątkiem geolokalizacji) jest wymogiem umownym 
oraz warunkiem zawarcia umowy o korzystanie z aplikacji Navishopper oraz jest 
Pan/Pani zobowiązania do ich podania, a w razie braku ich podania – umowa 
pomiędzy Panią/Panem a Administratorem lub jednym ze współadministratorów nie 
może zostać zawarta; 

11) Administrator stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym stosuje 
profilowanie, na podstawie Pana/Pani preferencji zakupowych oraz Pana/Pani 
geolokalizacji. Profilowanie jest podejmowane celem zaoferowania Panu/Pani 
promocyjnych ofert handlowych w Galerii Katowickiej, dlatego też będzie Pan/Pani 
otrzymywać od nas informacje handlowe odnośnie takich ofert za pośrednictwem 
aplikacji NaviShopper, a także, jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, także za 
pomocą innych środków komunikacji bezpośredniej. 


