
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja 2018.03.15) 

 
Zaznaczając pole „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych“ udzielają Państwo nam, 

spółce Storyous sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000630826, NIP: 5272776266, REGON: 

365100078, siedziba: Foksal 17B/32, 00-372 Warszawa, administratorowi Programu 

Lojalnościowego Storyous w Polsce, zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych i 

to ponad zakres przetwarzania niezbędnego do samej realizacji Programu Lojalnościowego 

Storyous. 

 

Na podstawie udzielonej zgody Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas – 

administratora, przetwórcy – do konkretnych celów reklamowych i marketingowych, gdyż 

naszym celem jest obserwowanie Państwa preferencji konsumenckich i zapewnienie tego, 

by na podstawie takich preferencji przekazywać Państwu tylko takie oferty, które będą dla 

Państwa odpowiednio dostosowane. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 

a) dane identyfikacyjne, co oznacza imię i nazwisko, numer karty klienta; 

b) dane kontaktowe, co oznacza dane osobowe, które umożliwiają nam skontaktować 

się z Państwem: adres e-mail, numer telefonu; 

c) dane uzyskane na podstawie Państwa udziału w Programie Lojalnościowym 

Storyous, a więc dane dotyczące Państwa zachowania niczym konsumenta oraz 

preferencji w związku z korzystaniem z kart klienta naszych kontrahentów, np. chodzi 

o dane na temat zrealizowanych zakupów, dane na temat naliczania benefitów i 

korzystania z nich, dane na temat korzystania z promocji, preferowanej formy 

płatności oraz dane uzyskane w ramach badań zadowolenia klienta, ofert czy 

wynagrodzeń. 

 

Udzielenie powyższej zgody jest zupełnie dobrowolne, jej udzielenie nie jest warunkiem 

koniecznym do udziału w Programie Lojalnościowym Storyous. Udzielając zgodę jednak 

umożliwiają nam Państwo dostosowywanie usług na miarę. Ponadto zgoda może być 

kiedykolwiek w przyszłości wycofana bez jakichkolwiek utrudnień przesyłając prosty e-mail 

pod adres: wsparcie@storyous.com. Po jego otrzymaniu w możliwie krótkim terminie 

zakończymy przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i reklamowych.  

 

Dane osobowe przetwarzane są w trakcie Państwa udziału w Programie Lojalnościowym 

Storyous oraz przez okres pięciu lat od zakończenia udziału w nim. 

 



Na podstawie niniejszej zgody Państwa dane osobowe będą przekazywane kolejnym 

administratorom i przetwórcom, którzy biorą udział w Programie Lojalnościowym Storyous. 

Chodzi w szczególności o spółki storyous.com s.r.o., YOUR PASS, s.r.o. i YOUR SYSTEM, 

s.r.o., które zapewniają system kart lojalnościowych, poszczególni Partnerzy (restauracje i 

sklepy) biorący udział w Programie Lojalnościowym Storyous. W ramach naszych możliwości 

będziemy nadzorować, by wszystkie podmioty, którym przekażemy dane osobowe, 

stosowały również nasz wysoki standard ich ochrony.  

 

Kolejne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, jak również Państwa praw 

dostępne są w Informacjach dla podmiotów danych osobowych, ewentualnie można zwrócić 

się do nas z zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: 

wsparcie@storyous.com. Postaramy się odpowiedzieć w możliwie szybkim terminie.  

 

 

 

 

 

 


