Załącznik nr 3
do Regulaminu Akcji Promocyjnej „100% satysfakcji bądź zwrot pieniędzy”
- Klauzula informacyjna1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305, Warszawa), NIP: 113-2330-835, REGON 013276500, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000060390, telefon kontaktowy [(22) 616 33 48], adres
e-mail [kontakt@pl.urgo.com].
2. Przetwarzaniem objęte są następujące rodzaje Pani/ Pana danych osobowe:


imię,



nazwisko,



adres korespondencyjny;



numer telefonu albo adres e-mail



numer konta bankowego,



data i miejsce zakupu Produktu;



Inne dane przekazane dobrowolnie przez Panią/ Pana w celu wzięcia udziału
w Akcji Promocyjnej.

3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych następuje w celu:


prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej- podstawą prawną jest dobrowolna
zgoda Uczestnika na wzięcie udziału w akcji promocyjnej;



rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeńpodstawą prawną jest uzasadniony interes Organizatora;

4. Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu
wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej i dokonania zwrotu Produktów.
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane:


zaufanym podmiotom współpracującym z Organizatorem (np. koordynatorowi
Akcji Promocyjnej tj. spółce Mr Target z siedzibą w Rybniku, zewnętrznym
audytorom, formom księgowym);



podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym
sądom, prokuratorom, oraz innym uprawnionym organom);



podmiotom

uprawnionym

do

ich

uzyskania

na

podstawie

przepisów

obowiązującego prawa.
6. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz
innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w
szczególności Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
8. Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz rodzajów danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników przed
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
9. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji Akcji
Promocyjnej, rozparzenia reklamacji oraz wynikający z przepisów prawa (m.in. prawo
podatkowe).
10. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:


żądania dostępu do swoich danych,



sprostowania danych,



usunięcia danych,



ograniczenia przetwarzania danych,



przenoszenia danych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby
marketingu,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,



cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Pani/ Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
12. Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych Pani/ Pan może Kierować na
następujący adres e-mail: kontakt@pl.urgo.com

