KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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”,
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 lub „RODO”) w związku ze zgłoszeniem chęci otrzymania wiadomości mailowej o drugiej
edycji konkursu w ramach strony Co z ketchupem?, pragniemy Państwa poinformować, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000571274, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON:
122948517 dalej „Administrator”; dane kontaktowe Administratora: e-mail: marketing@maspex.com.
2) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony
Danych, adres do korespondencji: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, e-mail: iodmarketing@maspex.com.
3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysłania informacji przypominającej o drugiej edycji
konkursu – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla Administratora do zrealizowania celu
wskazanego w pkt. 3) i/lub do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
5) Dane osobowe mogą być przekazane do spółek z grupy Administratora, podmiotów świadczących usługi
wsparcia serwisu www, w ramach którego gromadzone są dane osobowe, jak również do podmiotów
świadczących usługi marketingowe dla Administratora w ramach organizacji konkursu.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7) Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych
osobowych.
10) Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
11) Żądanie realizacji w/w praw mogą Państwo zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora
Ochrony Danych wskazany w pkt. 2.
12) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

