Akcja Promocyjna
„Ferie z Ekipą Komputronik Gaming!”
- Klauzula Informacyjna1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informujemy, iż Administratorem danych osobowych
Uczestników Akcji Promocyjnej jest Komputronik Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w
Poznaniu (60-003) przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy KRS za numerem 0000270885, NIP 9720902729.
2. Dane osobowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym oraz przekazane w związku
z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej, czyli imię, nazwisko oraz adres e-mail przetwarzane będą
wyłącznie w celach:
a) związanych z należytą realizacją Akcji Promocyjnej, czyli w zakresie koniecznym do
przeprowadzenia akcji promocyjnej, wykorzystania danych celem przekazania upominków,
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami
uczestników lub osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO).
b) marketingowych Administratora, a w szczególności przesyłania ofert, informacji handlowych
oraz marketingu produktów i usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Administrator danych
osobowych (jako Organizator Akcji Promocyjnej) i jego upoważnieni pracownicy,
współpracownicy, Wykonawca Akcji Promocyjnej „Victoria Promotion Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem 0000274058, NIP 7840042754,
Fundacja Komputronik z siedzibą w Poznaniu (60-003) przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem 0000743105, NIP 7792493877, a
także podmioty, którym powierzone może zostać przetwarzanie danych osobowych w ramach
realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przechowywane przez Organizatora przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej i wręczenia upominków, zaś po
zakończeniu Akcji Promocyjnej przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
dla zabezpieczenia roszczeń Administratora i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
uczestników lub osób trzecich. Dane osobowe przekazane w celach marketingowych
Administratora będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na ich
przetwarzanie.
5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika
swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z prawnego obowiązku, ale jednocześnie
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Skutkiem braku wyrażenia
zgody przez Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału
w Akcji Promocyjnej.

6. Każdy Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a także do żądania przenoszenia danych.
7. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innego aktualnego w danym
momencie aktu prawa polskiego regulującego kwestię ochrony danych osobowych.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Uczestnika odwołana w każdym czasie
poprzez oświadczenie wysłane do Organizatora drogą elektroniczną informacji na adres:
konkurs@feriezgamingiem.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
9. Dane Uczestników Akcji Promocyjnej nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również
nie będą przekazywane do państw trzecich.
10.Polityka prywatności Administratora danych dostępna jest pod adresem: www.v5group.pl

