Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w
konkursie ŚWIĄTECZNYM BOŻONARODZENIOWYM
Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Głydziak prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Głydziak SALON DaySpa, ul.
Grunwaldzka, nr 52, 60-311 Poznań, NIP 7712769373, REGON 101738199 zwana dalej
„Administratorem ”.
Administrator odpowiedzialny jest za:
a) wykonanie obowiązku informacyjnego.
b) umożliwienie wykonywania praw Właściciela danych osobowych.
c) Pełnieni funkcji punktu kontaktowego (pod adresem korespondencyjnym: Salon
Day Spa Katarzyna Głydziak, ul. Grunwaldzka 5, 60-311 Poznań).
Twoje dane osobowe podane podczas dokonywania Zgłoszenia do Konkursu oraz
ewentualnie po ogłoszeniu zwycięzców Konkursu, będą przetwarzane:


w związku z Twoim udziałem w Konkursie, w tym w celu wyłonienia Zwycięzców
Konkursu, wydania Nagród, rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia
ewentualnej korespondencji jak również dochodzenia roszczeń lub ochrony przed
Twoimi ewentualnymi roszczeniami jeśli dotyczy;

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 prawnie uzasadniony interes Administratora (w celu wyłonienia Zwycięzców
Konkursu, wydania Nagród oraz ewentualnej komunikacji, dla przetwarzania
Twoich danych w celu obsługi zgłoszonych przez Ciebie reklamacji, dla
przetwarzania Twoich danych w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed
Twoimi ewentualnymi roszczeniami)
 obowiązek wynikający z przepisów prawa i nałożony na Administratora w związku
z rozliczeniem Nagrody,
 Gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora:
 masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu dalszej
obsługi udziału w Konkursie przy czym Administrator ma prawo odmówić
uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla
dalszego przetwarzania, która przewyższa interesy podmiotu danych,
 Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń
jakie można zgłosić w ramach reklamacji oraz roszczeń, które przysługują Tobie
lub Administratorowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w związku udziałem w Konkursie;
 Gdy podstawą przetwarzania danych jest obowiązek nałożony na Administratora –
Twoje dane będą przetwarzane do chwili wygaśnięcia obowiązku, który wynika z
przepisów prawa.
Ponadto Twoje dane Administrator może przechowywać w celu udowodnienia, że
Administrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. rozliczalność).
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

dostępu do Twoich danych

w każdym czasie możesz się dowiedzieć
jakie dane Administrator przetwarza oraz
otrzymać kopię Twoich danych w formie
dla Ciebie czytelnej

poprawienia Twoich danych

gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe
albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś
Twoje nazwisko, numer telefonu, adres email

usunięcia Twoich danych


gdy Twoje dane, które podałeś, nie
będą już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez Administratora;

cofniesz
Twoją
przetwarzanie danych;

zgłosisz
przetwarzania

zgodę

sprzeciw

Twoich danych;

Twoje dane będą
niezgodnie z prawem;

na

wobec

przetwarzane


dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa

do
ograniczenia
Twoich danych

przetwarzania


gdy zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie
były one dalej przetwarzane przez czas, w
którym
Administrator
sprawdzi
ich
prawidłowość;

gdy Twoje dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby
zostały usunięte;

dane nie będą już potrzebne
Administratorowi ale mogą być potrzebne
Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo
obrony przed roszczeniami;

gdy wniesiesz sprzeciw wobec
przetwarzania – do czasu, w którym
Administrator
ustali
czy
podstawy
przetwarzania przeważają nad podstawą
Twojego sprzeciwu

do przenoszenia Twoich danych

otrzymania ich w czytelnym formacie i

przekazania ich innemu wskazanemu
przez Ciebie podmiotowi (gdy dane są
przetwarzane na podstawie Twojej zgody)
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla obsługi przez
Administratora Twojego udziału w Konkursie W przypadku, gdybyś nie podał Twoich
danych albo jeżeli zażądasz usunięcia Twoich danych, Administrator nie będą w stanie
obsługiwać Twojego udziału w Konkursie, zrealizować Twoich uprawnień wynikających z
Konkursu i rozparzyć Twojej reklamacji, a także prawidłowo korzystać z udzielonej licencji
w razie wygranej w Konkursie.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. poza
celami wyżej wskazanymi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Oświadczam, że zapoznałam się z powyższą klauzula informacyjną
--------------------------------------------------------------------------------------data i podpis

