
1 
 

 

Polityka prywatności Grupy Essilor 

DEFINICJE  

 Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych.  

 Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 

bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 

takiego jak imię i nazwisko, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 

kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

 Grupa Essilor - spółki należące do Grupy Essilor w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów tzn.:  

 Essilor Polonia Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 17, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy (XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy) pod 

nr KRS: 0000120470, NIP: 634-012-58-44, REGON:271008247; 

 JZO S.A. - z siedzibą w Jeleniej Górze, 58-500 przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: nr 0000644768, NIP: 611-10-15-261, REGON: 

230267819. 

 Jai Kudo Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Poznaniu, 60-418 przy ul. Chodzieskiej 15. 

 Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 Podmiot danych lub Użytkownik – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe, a która 

korzysta z jednej z funkcjonalności udostępnionej w Serwisie.  

 Współadministrowanie – przetwarzanie przez co najmniej dwóch administratorów, którzy 

wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania. 

 Serwis – serwis dostępny pod adresem internetowym https://czasnawzrok.pl/  

 Konto – konto Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik zarządza zgodami 

marketingowymi, porozumieniami oraz umową powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Platforma do zarządzania kontami Użytkowników znajduje się pod adresem 

internetowym www.optyk.grupaessilor.pl  

https://czasnawzrok.pl/
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WSPÓLNE UZGODNIENIA GRUPY ESSILOR 

 Grupa Essilor jako współadministratorzy danych osobowych podmiotów danych 

korzystających z funkcjonalności Serwisu uzgodniła wspólne zasady odpowiedzialności w 

zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO.  

 Essilor Polonia Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Użytkowników Serwisu 

obowiązku informacyjnego zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO.  

 Współadministratorzy zgodnie postanawiają, że żądania dotyczące praw osób, których dane 

dotyczą przekazywane będą do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Essilor Polonia Sp. 

z o.o. 

 Adres e-mail w celu realizacji ich praw i obowiązków podmiotów danych to iod@essilor.com.pl  

 Niezależnie od powyższych ustaleń podmiot danych może wykonywać swoje prawa również 

wobec każdej Spółki z Grupy Essilor. W takim przypadku żądanie zostanie przekazane do 

Essilor Polonia Sp. z o.o., która zrealizuje żądanie na zasadach określonych w RODO. 

 Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym można 

się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych, a mianowicie pod 

e-mailem iod@essilor.com.pl  

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W 

SERWISIE 

 Program e – konsultacja  

 Współadministratorami danych osobowych podmiotów danych korzystających w 

ramach formularza rejestracyjnego programu e – konsultacji jest Grupa Essilor.  

 Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach programu e – konsultacji 

obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (email), 

preferowaną datę kontaktu, preferowaną godzinę kontaktu, komunikatory internetowe 

Whatsapp, Messenger. Grupa Essilor nie przetwarza danych szczególnych kategorii 

podmiotów danych rejestrujących się za pośrednictwem formularza.  

 Dane osobowe podmiotów danych przetwarzane są przez Współadministratorów:  

a) w celach związanych z udostępnieniem platformy rejestracyjnej - podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie 

usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) w celach marketingowych Grupy Essilor - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda 

podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO; 

c) w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

w tym celu jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

d) w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

w tym celu jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 W przypadku niewyrażenia przez podmiot danych zgód marketingowych 

Współadministratorzy nie będą wysłać komunikatów marketingowych. 

mailto:iod@essilor.com.pl
mailto:iod@essilor.com.pl
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 Wycofując zgodę na otrzymywanie treści marketingowych podmiot danych rezygnuje z 

otrzymywania wszystkich informacji marketingowych dotyczących działalności Grupy 

Essilor.  

 W zakresie jakim e – konsultacje są przeprowadzane przez salony optyczne są one 

niezależnymi i autonomicznymi Administratorami podmiotów danych rejestrujących się za 

pośrednictwem formularza rejestracyjnego.   

 Salony optyczne jako odrębni Administratorzy danych zobowiązani są dopełnienia we 

własnym imieniu obowiązku informacyjnego zgodnie z wymogami stawianymi przez 

RODO. 

 Newsletter  

 Dane osobowe podmiotów danych zapisujących się na newsletter przetwarzane są 

wyłącznie w celach: 

a) prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej (adresu e-mail), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Współadministratorów – prawnie uzasadniony interes polega na przesyłaniu na adres 

e-mail podmiotów danych strony informacji handlowej w ramach prowadzenia 

newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

 Formularz kontaktowy  

 Współadministratorzy zapewniają możliwość skontaktowania się z nimi przy 

wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. 

 Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu: 

a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza 

kontaktowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW 

 Współadministratorami danych osobowych Użytkowników korzystających z kont jest Grupa 

Essilor.  

 Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach kont Użytkowników obejmuje:,numer 

telefonu, adres e-mail.  

 Dane osobowe podmiotów danych przetwarzane są przez Współadministratorów:  

a) w celach związanych z udostępnieniem platformy do zarządzania kontami 

Użytkowników - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do 

wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
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b) w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

w tym celu jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

c) w celach statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 

w tym celu jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 Administratorem danych osobowych Użytkowników kont jest odpowiednio Essilor Polonia, 

JZO S.A., JAI KUDO w zależności od tego z kim Użytkownik zawarł stosowne porozumienie 

współpracy.  

 Administrator wskazany w pkt 4.4. powyżej przetwarza dane osobowe Użytkowników: 

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

b) dla celów wypełnienia obowiązków podatkowo – rachunkowych ciążących na 

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

c) w celach marketingowych w tym profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora. Prawnie uzasadniony interes polega na 

kierowaniu treści marketingowych w zależności od tego, na którą drogę komunikacji 

została wyrażona zgoda; 

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na 

ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 

6 ust 1 lit f RODO). 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  

 Podmiotom danych przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz ich 

przenoszenia na zasadach określonych w RODO. 

 Podmiotom danych przysługuje dodatkowo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem.  

 Wycofanie zgody może nastąpić poprzez: manualne odznaczenie zgody w systemie.  

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów zależy od rodzaju świadczonej 

usługi i celu przetwarzania.  

 W przypadku programu e – konsultacji dane osobowe dane podmiotów danych będą 

przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z programu e – konsultacji.  

 W przypadku prowadzenia działań marketingowych ze strony Współadministratorów dane 

osobowe będę przetwarzane do momentu wycofania zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w tym celu. 

 W przypadku formularza kontaktowego dane osobowe będą przetwarzane przez czas 

niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie podmiotu danych.  
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 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym 

okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

ODBIORCY DANYCH  

 Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych w Serwisie są dostawcy systemów 

informatycznych i usług IT, agencje marketingowe.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

 Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji 

Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych 

do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod 

warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z 

wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 

Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony u 

Współadministratora. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

 Każdy ze Współadministratorów zobowiązany jest do zapewnienie bezpieczeństwa 

technicznego przetwarzania danych, w tym analizowanie ryzyka i dobranie odpowiednich 

środków zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. 

 Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za zapewnienie środków 

bezpieczeństwa danych osobowych, w tym systemów informatycznych oraz wdrażanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, np. pseudonimizacja i szyfrowanie 

danych. 

POLITYKA „COOKIES” 

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grupa Essilor. 

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 
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rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 „sesyjne” (session cookies) – które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 „stałe” (persistent cookies) które są plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu 

końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 

ich usunięcia przez Użytkownika. 

 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie 

korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego 

języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 

internetowej itp.; 

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie 

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w 

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu 

w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

 Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka   

 Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl  

 Google 

Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647  

http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
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 Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 

 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane 

mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

partnerów. 

 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 

adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub http://www.dziennikustaw.gov.pl w sekcji 

„Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

KONTAKT Z WSPÓŁADMINISTRATORAMI 

 Essilor Polonia Sp. z o.o. – adres e - mail marketing@essilor.com.pl lub pisemnie na adres 

siedziby. 

 JZO S.A – adres e - mail marketing@jzo.com.pl lub pisemnie na adres siedziby. 

 Jai Kudo Polska Sp. z o.o. - adres e - mail lukasz.plewa@jaikudo.pl lub pisemnie na adres 

siedziby. 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

 Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie 

wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania 

strony internetowej https://czasnawzrok.pl/  

 Aktualny tekst Polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem 

https://czasnawzrok.pl/ 

http://www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
http://www.wszystkoociasteczkach.pl/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
https://czasnawzrok.pl/

