INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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) („RODO”), informuje się o zasadach oraz o
przysługujących użytkownikom strony www.grzegrzolka.com prawach związanych z przetwarzaniem
ich danych osobowych.
I.

Administrator

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Loterii jest firma Grzegrzółka & KO Sp.
Z o.o. z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13 w Gdyni (kod 81-335), zwana dalej Administratorem.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
II.

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) : - pocztą tradycyjną na adres: Grzegrzółka & KO Sp. Z
o.o. ul. Floriańska 6/30D, 03-707 Warszawa - pocztą elektroniczną na adres e-mail:
iod@grzegrzolka.com. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych przez administratora, w tym realizacji praw wynikających z RODO.
III.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przysyłane zapytania, a cel ten jest
realizowany poprzez przyjmowanie zapytań w formularzu kontaktowym. Zakres przetwarzanych
danych Uczestników: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wskazanego celu. Podane dane mogą
podlegać udostępnianiu podmiotom trzecim, świadczącym usługi w zakresie IT lub innym,
niezbędnym do opracowania odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz lub do realizacji
akcji marketingowej. Przekazanie danych odbędzie się zgodnie z umową powierzenia danych
osobowych, zawartą między Administratorem a odbiorca danych.
IV.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia
korespondencji zarówno mailowej jak i telefonicznej aż do ostatecznego zamknięcia procedur
dotyczących zadanego pytania lub do czasu przedawnienia roszczeń, wynikających z danej akcji
marketingowej, której dotyczy pytania, liczonego od momentu kontaktu za pośrednictwem
formularza kontaktowego.
V.

Prawa Uczestnika Loterii, którego dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: - dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; - do usunięcia danych osobowych; - do sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; - do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zdaniem Uczestnika przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
narusza przepisy RODO.

