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NOTA DOT. PRYWATNOŚCI UCZESTNIKÓW PROGRAMU TALENT DEVELOPMENT PROGRAM 

I. Administrator danych osobowych 

McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: my) jest administratorem Twoich danych osobowych jako 

jako kandydata na uczestnika i uczestnika Programu ,,Talent Development Program” (dalej: Program) oraz w trakcie 

jego trwania. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

 wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@mcdonalds.pl, 

 dzwoniąc pod numer telefonu +48222115800, 

 listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15. 

 

II. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę, z którą możesz  

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych oraz korzystania z 

przysługujących Ci praw. Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:  

 wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com,  

 dzwoniąc pod numer telefonu +48222115800, 

 listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15. 

 

III. Jakie dane, dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, dbania o jego prawidłowy 

przebieg, a także by przekazać Ci niezbędne do udziału w Programie informacje.  

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące:  

 imię i nazwisko,  

 numer telefonu 

 adres email 

 staż pracy w systemie McDonald’s 

 aktualne stanowisko 

 staż pracy na aktualnym stanowisku 

 typ, SITE i miejscowość położenia restauracji, w której pracujesz 

 imię i nazwisko twojego Kierownika Restauracji 

 twoją ocenę efektywności za I i II półrocze 2021 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na organizacji 

benefitów dla pracowników. 

 

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane? 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 6 lat od zakończenia roku, w którym Program 

zostanie zakończony lub przez okres dłuższy, o ile wynika on z konieczności zapewnienia rozliczalności. 

 

V. Przekazywanie Twoich danych 

Twoje dane osobowe będą udostępniane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem 

danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko 

zgodnie z naszymi poleceniami. 

Odbiorcami mogą być także inne podmioty współpracujące z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze 

względu realizację Programu oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

VI. Twoje prawa 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:  

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem),  

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych,  

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje 

dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo 

do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 

Twojej zgody.  

Aby skorzystać z powyższych praw, możesz się skontaktować z nami lub z wyznaczonym przez nas inspektorem 

ochrony danych osobowych (dane kontaktowe powyżej).  

Prawo wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


