Regulamin promocji „Promocja Monitory Predator”
Niniejszy regulamin okreś la zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji
Promocja Monitory Predator” na stronie Acer Polska Promocje (dalej Promocja).

§1 Postanowienia ogó lne
Organizatorem Promocji jest Tomasz Węc prowadzący działalnoś ć gospodarczą
pod irmą WĘC PR Tomasz Węc, z siedzibą przy ul. Jasnogó rskiej 151, 31-358
Krakó w, NIP: 8733051374, REGON: 121841510 zwany dalej Organizatorem,
któ ry działa na rzecz irmy Acer Poland Sp. z o.o., któ ra jest Fundatorem Nagró d.
2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) okreś la zasady udziału w organizowanej
przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, któ re Uczestnik
akceptuje poprzez przystąpienie do udziału w Promocji.
1.

§2 Zasady Promocji
W Promocji mogą brać udział osoby, któ re ukoń czyły osiemnasty rok ż ycia i
mają pełną zdolnoś ć do czynnoś ci prawnych.
2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora i
Fundatora Nagró d, a takż e członkowie najbliż szej rodziny tych osó b. Przez
członkó w najbliż szej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeń stwo,
małż o nkó w i partneró w ż yciowych.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23 sierpnia 2019 roku i ulega zakoń czeniu w
dniu 23 października 2019 roku o godzinie 23:59 lub w momencie
wyczerpania puli nagród (100 kodów paysafecard o wartości 100 zł każdy).
Okres ten jest zwany dalej czasem trwania Promocji.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a. zakupienie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika w sklepach
stacjonarnych X-KOM, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Neonet,
RTV Euro AGD, Avans.pl, oraz internetowych X-KOM, al.to, Morele.net,
Media Expert, Redcoon.pl, Media Markt, Komputronik, Neonet, OleOle.pl,
RTV Euro AGD, Avans.pl, Electro.pl, produktó w okreś lonych w § 5
Regulaminu.
b. Zgłoszenie, nie pó ź niej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
dokonanego zakupu poprzez dodanie skanu / zdjęcia dowodu zakupu
wraz z numerem seryjnym izycznie wyciętym noż yczkami z opakowania
po laptopie, imienia i nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu oraz
adresu do wysyłki w aplikacji dostępnej stronie Acer Polska Promocje
pod adresem pl-promocje.acer.com
1.

Z tytułu uczestnictwa w Promocji Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztó w
ani innych poniesionych przez Uczestnikó w Promocji wydatkó w.
6. Przystąpienie do Promocji jest ró wnoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Promocji w całoś ci oraz zobowiązanie się Uczestnika
do przestrzegania okreś lonych w nim zasad. Przystępując do promocji Uczestnik
potwierdza ró wnież , ż e spełnia wszystkie warunki, któ re uprawniają
go do udziału w Promocji.
5.

§3 Nagrody
1. Pula nagró d przeznaczona dla uczestnikó w Promocji jest ograniczona i wynosi:
- 100 kodó w Paysafecard o wartoś ci 100 zł każ dy, wysyłane na adres
e-mail w pakietach 1,2,3 lub 4 sztuki w zależ noś ci od modelu Monitora
(szczegó łowe informacje w tabeli w §5) wysyłanych na adres e-mail.
2. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Promocji nagrody jest dokonanie
zakupu produktu okreś lonego w § 5 Regulaminu w jednym ze wskazanych w
tym postanowieniu sklepó w (stacjonarny bądź internetowy) i zgłoszenie
dokonanego zakupu poprzez aplikację dostępną na stronie Acer Polska
Promocje pl-promocje.acer.com, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 4 lit. b
Regulaminu.
3. Nagrody są przyznawane według kolejnoś ci zgłoszeń , aż do wyczerpania puli
nagró d. Informacja o wyczerpaniu puli nagró d dostępna będzie na fanpage’u
Predator Gaming Poland na portalu Facebook, a takż e w sklepach
uczestniczących w Promocji.
4. Organizator przesyła przyznaną Nagrodę na adres e-mail podany w formularzu
zgłoszeniowym przez uczestnika Promocji, w terminie do 90 dni roboczych od
daty dokonania prawidłowego zgłoszenia zgodnie z § 2 pkt 4 lit. b Regulaminu.
5. Organizator
wyłącza
moż liwoś ć
wypłaty ekwiwalentu
pienięż nego
za któ rąkolwiek z Nagró d względnie zamiany jej na inną nagrodę.
6. Jedna osoba moż e zgłosić zakup więcej niż jednego urządzenia.
§4 Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji lub jej
organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem
poleconym wysłanym na adres Organizatora WĘC Public Relations, ul.
Jasnogó rska 151, 31-358 Krakó w.
2. Reklamacja winna zawierać dane i adres Uczestnika zgłaszającego reklamację, a
takż e uzasadnienie reklamacji.
1.

Reklamacje zgłoszone przez Uczestnikó w w sposó b okreś lony w punkcie
poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w
terminie 14 dni roboczych.
4. Rozstrzygnięcie Organizatora zostanie przesłane w formie pisemnej na adres
wskazany przez Uczestnika.
5. Jeż eli Uczestnik nie będzie godził się z rozstrzygnięciem Organizatora,
przysługuje mu moż liwoś ć skierowania sprawy do właś ciwego sądu
powszechnego.
3.

§5 Lista produktó w objętych Promocją
1. Promocją objęte są zakupione w czasie trwania Promocji w sklepach stacjonarnych
bądź internetowych następujące produkty:
Model

P/N

EAN

Wartość
bonu w zł

Predator XB240HBbmjdpr

UM.FX0EE.B01

4713883251365 100

Predator XN253QPbmiprzx

UM.KX3EE.P01

4710180093551 100

Predator XB241Hbmipr

UM.FX1EE.001

4713392448713 100

Predator XB241YUbmiprz

UM.QX1EE.001

4713392553158 200

Predator XB271HAbmiprzx

UM.HX1EE.A09

4713883328791 100

Predator XB271HUAbmiprz

UM.HX1EE.A01

4713392553301 200

Predator XB271HKbmiprz

UM.HX1EE.001

4713392258992 300

Predator XB271HUbmiprz

UM.HX1EE.005

4713392260216 200

Predator XB281HKbmiprz

UM.PX1EE.001

4713392252372 200

Predator XB321HKbmiphz

UM.JX1EE.001

4713392371325 300

Predator XB252Qbmiprzx

UM.KX2EE.001

4713883087780 200

Predator XB272bmiprzx

UM.HX2EE.005

4713392948978 200

Predator X34P

UM.CX0EE.P01

4713883391726 400

Predator XB273KPbmiphzx

UM.HX3EE.P01

4713883973816 400

Predator Z271Ubmiphzx

UM.HZ1EE.001

4713883393904 300

Predator Z301Cbmiphzx

UM.CZ1EE.001

4713392753909 200

Predator Z321Qbmiphzx

UM.JZ1EE.001

4713392683879 200

Predator Z321QUbmiphzx

UM.JZ1EE.005

4713883303088 300

Predator Z35P

UM.CZ1EE.P01

4713883047487 300

Predator Z35

UM.CZ0EE.001

4713392127663 300

§6 Dane osobowe
Warunkiem Uczestniczenia w Promocji jest wyraż enie przez Uczestnikó w zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych do celó w związanych z realizacją
Promocji. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakż e brak udzielenia zgody
wyłącza moż liwoś ć uczestniczenia w Promocji.
2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych:
a. Imię i nazwisko lub nazwę irmy
b. Adres zamieszkania lub siedziby
c. Adres e-mail
d. Nr telefonu
e. Dane dotyczące zakupionego produktu
3. Administratorem danych osobowych Uczestnikó w jest Organizator.
1.

4. Dane osobowe Uczestnikó w będą przetwarzane przez Organizatora na
podstawie udzielonej zgody w celu: (I) realizacji Promocji, (II) doręczenia
nagró d, (III) zebrania opinii od uczestnikó w o zakupionych urządzeniach i
przeprowadzonej promocji, (IV) wysyłania e-mailem lub drogą pocztową
informacji związanych z Promocją.
5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadnoś ć dokonanego
przetwarzania danych osobowych przed datą cofnięcia zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakoń czenia realizacji Promocji
i przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.
7. Uczestnik ma prawo ż ądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Uczestnik ma ró wnież prawo ż ądania przeniesienia danych.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych przez Administratora.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, któ rym obecnie
(stan na 26.04.2018 roku) jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposó b zautomatyzowany, nie
wykorzystuje ró wnież danych osobowych do pro ilowania Uczestnikó w.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do Pań stw Trzecich oraz do Organizacji
Międzynarodowych.
12. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe Uczestnikó w,
podmiotom wspó łpracującym z Organizatorem przy realizacji Promocji
wyłącznie w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie okreś lonym w
niniejszym paragra ie.
13. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim
celem ich wykorzystania w celach marketingowych niezwiązanych z Promocją.
14. Szczegó łowy zakres ochrony danych osobowych oraz praw przysługujących
Uczestnikom okreś la Polityka Prywatnoś ci będąca załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
§7 Postanowienia koń cowe
Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać , kontaktując się
z Organizatorem pod adresem email: promocje@acerpolska.pl. Odpowiedzi będą
udzielane w ciągu 10 dni roboczych.
2. Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz
zostaje udostępniony Uczestnikom na stronie Predator Gaming Polska w
serwisie Facebook.com oraz na stronie Acer Polska Promocje
pl-promocje.acer.com.
3. Przystąpienie do Promocji jest ró wnoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
regulaminu promocji w całoś ci. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
1.

4.
5.

6.

7.

okreś lonych w nim zasad, jak ró wnież potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
któ re uprawniają go do udziału w Promocji.
Uczestnikowi Promocji, któ ry nie spełnia warunkó w okreś lonych w regulaminie
nie przysługuje prawo do nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoś ci za błędne wskazanie przez
Uczestnika adresu do korespondencji, co uniemoż liwi wysyłkę nagrody. W takiej
sytuacji Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem celem ustalenia właś ciwego
adresu, a jeż eli nie będzie to moż liwe, z uwagi na błędne podanie danych
kontaktowych lub brak odpowiedzi ze strony Uczestnika, nieodebrana nagroda
wró ci do puli nagró d.
Integralną częś cią niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatnoś ci okreś lająca
szczegó łowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą
miały przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Uczestnikó w Promocji pod nazwą
“Promocja Monitory Predator” jest Tomasz Węc prowadzący działalnoś ć gospodarczą
pod irmą WĘC PR Tomasz Węc, z siedzibą przy ul. Jasnogó rskiej 151, 31-358 Krakó w,
NIP: 8733051374, REGON: 121841510, zwany dalej "Administratorem".
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o ś wiadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a takż e zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osó b izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. Administrator dokłada szczegó lnej starannoś ci w celu ochrony interesó w osó b, któ rych
dane osobowe dotyczą, a w szczegó lnoś ci zapewnia, ż e zbierane przez niego dane
osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposó b przejrzysty dla osoby,
któ rej dane dotyczą;
b. zbierane w konkretnych, wyraź nych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposó b niezgodny z tymi celami;
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celó w, w
któ rych są przetwarzane;
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e. przechowywane w formie umoż liwiającej identy ikację osoby, któ rej dane
dotyczą, przez okres nie dłuż szy, niż jest to niezbędne do celó w, w któ rych dane
te są przetwarzane;

f.

przetwarzane w sposó b zapewniający odpowiednie bezpieczeń stwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocą odpowiednich ś rodkó w technicznych lub organizacyjnych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
4. Dane

osobowe

pozyskane

przez

Administratora

są

wykorzystywane

przez

Administratora w celu (I) realizacji Promocji, (II) doręczenia nagró d, (III) zebrania
opinii od uczestnikó w o przeprowadzonej Promocji i produktach marki Acer oraz
Predator, (IV) wysyłania emailem lub drogą pocztową informacji związanych z Promocją.
5. Administrator, za wyjątkiem cekó w okreś lonych w pkt. 4 nie przetwarzana danych
osobowych w celu wykorzystania ich na potrzeby marketingowe niezwiązane z
Promocją i w szczegó lnoś ci dane osobowe nie są przez Administratora udostępniane w
tym celu podmiotom trzecim.
6. Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe:
a. Imię i nazwisko lub nazwa irmy
b. Adres zamieszkania lub siedziby
c. Adres e-mail
d. Nr telefonu
e. Dane dotyczące zakupionego produktu
7. Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą
któ rych Administrator realizuje Promocję, jedynie w celach okreś lonych w pkt 4.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
8. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, któ rej dane dotyczą,
wyraż onej w sposó b swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie
dobrowolne, jest jednak konieczne dla uczestnictwa w Promocji. W przypadku odmowy
wyraż enia

zgody

na

przetwarzanie danych osobowych nie będzie moż liwe

uczestniczenie w Promocji.
9. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika, aż do zakoń czenia Promocji i
przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z Promocji.
10. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnoś ć z

prawem przetwarzania, któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody moż e nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w
formie elektronicznej na adres e-mail promocje@acerpolska.pl
11. W przypadku wycofania zgody moż e zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie
uprawniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisó w powszechnie
obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane
osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo
braku zgody osoby, któ rej dane dotyczą.

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
12. Osoba, któ rej dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeż eli ma to miejsce,
jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:
a. cele przetwarzania;
b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorcó w, któ rym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczegó lnoś ci o odbiorcach w pań stwach
trzecich

lub

organizacjach międzynarodowych, a takż e zastosowanych

zabezpieczeniach

związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w

pań stwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. w miarę moż liwoś ci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy
nie jest to moż liwe, kryteria ustalania tego okresu;
e. informacje o prawie do ż ądania od administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, któ rej dane
dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f.

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g. jeż eli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, któ rej dane dotyczą - wszelkie
dostępne informacje o ich ź ró dle;
h. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o pro ilowaniu
13. Administrator, na ż ądanie, dostarcza osobie, któ rej dane dotyczą, kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie
kolejne kopie, o któ re zwró ci się osoba, któ rej dane dotyczą, Administrator moż e pobrać
opłatę w rozsądnej wysokoś ci wynikającej z kosztó w administracyjnych. Jeż eli osoba,
któ rej dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeż eli nie zaznaczy inaczej,
informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

14. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, któ re są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celó w przetwarzania, osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oś wiadczenia.
15. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeż eli zachodzi jedna z następujących
okolicznoś ci:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celó w, w któ rych zostały zebrane lub w
inny sposó b przetwarzane;
b. osoba, któ rej dane dotyczą, cofnęła zgodę, na któ rej opiera się przetwarzanie i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, któ rej dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
d. osoba, któ rej dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele
marketingu bezpoś redniego;
e. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie pań stwa członkowskiego,
któ remu podlega Administrator;

g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeń stwa
informacyjnego;
16. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych w następujących przypadkach:
a. osoba, któ rej dane dotyczą, kwestionuje prawidłowoś ć danych osobowych - na
okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowoś ć tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, któ rej dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, ż ądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania;
c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celó w przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, któ rej dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń ;

d. osoba, któ rej dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, któ rej dane dotyczą.
17. Jeż eli na mocy pkt 16 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe moż na
przetwarzać , z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, któ rej dane
dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń , lub w celu ochrony praw
innej osoby izycznej lub prawnej, lub z uwagi na waż ne względy interesu publicznego
Unii lub pań stwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania
administrator informuje o tym osobę, któ rej dane dotyczą, któ ra ż ądała ograniczenia
18. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
uż ywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej
dotyczące, któ re dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi bez przeszkó d ze strony administratora, któ remu dostarczono
te dane osobowe, jeż eli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie
umowy w oraz jeż eli przetwarzanie odbywa się w sposó b zautomatyzowany.
19. Wykonując prawo do przenoszenia danych okreś lone wyż ej, osoba któ rej dane dotyczą,
ma prawo ż ądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpoś rednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie moż liwe.
20. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, któ ra opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym pro ilowaniu, i wywołuje wobec
tej osoby skutki prawne lub w podobny sposó b istotnie na nią wpływa.

V. SPRZECIW
21. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieś ć sprzeciw - z
przyczyn związanych z jej szczegó lną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym pro ilowania na
podstawie tych przepisó w.
22. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba ż e wykaż e on istnienie waż nych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesó w, praw i wolnoś ci osoby, któ rej dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .
23. Jeż eli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpoś redniego, osoba,
któ rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieś ć sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w

tym pro ilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpoś rednim. Jeż eli osoba, któ rej dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec
przetwarzania do celó w marketingu bezpoś redniego, danych osobowych nie wolno już
przetwarzać do takich celó w.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. Administrator nie podejmuje decyzji wyłącznie w sposó b zautomatyzowany, ani też nie
wykorzystuje danych osobowych do pro ilowania.
25. Administrator nie ustanawia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
26. Prawa przysługujące osobie, któ rej dane dotyczą, szczegó łowo opisane w niniejszej
Polityce Prywatnoś ci, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisó w prawa, a
zapisó w niniejszej Polityki Prywatnoś ci w ż aden sposó b nie ograniczają tych praw.
27. Zakres w jakich moż liwe będzie skorzystanie z praw przysługujących osobie, któ rej dane
dotyczą, moż e być na mocy przepisó w prawa ograniczony, w szczegó lnoś ci ze względu
na prawa i wolnoś ci innych osó b lub ze względu na interes publiczny.
28. Osoba, któ rej dane dotyczą ma prawo wnieś ć skargę do organu nadzorczego, w
szczegó lnoś ci w pań stwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeż eli sądzi, ż e przetwarzanie
danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Na dzień 25 kwietnia 2018 roku skargę
moż na wnieś ć do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

