INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. 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 str.1),
Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń
do Programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dalej („Program”) jest Grupa Maspex sp. z
o.o sp.k z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657 Dane kontaktowe: e-mail:
marketing@maspex.com.
2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych ,ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Programu oraz prowadzenia
korespondencji w odniesieniu do obecnej oraz przyszłych edycji Programu. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f) Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
4. Podanie danych osobowych przez osobę dokonującą zgłoszenia jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Programie. W odniesieniu do osób,
których dane zostały pozyskane nie bezpośrednio od tych osób, informujemy, że dane
zostały podane przez reprezentanta placówki szkolnej biorącej udział w Programie; zakres
danych obejmuje imię
i nazwisko oraz adres e-mail.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do
przetwarzania danych.
6. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego
dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane
osobowe, jak również podmiotom świadczący usługi telemarketingu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
8. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania
przeniesienia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

