KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU
ZORGANIZOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI ORAZ METAMORFOZ ZE
STYLISTĄ
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Legnica Plaza spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością SKA, Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, NIP 676 -21-23-543 (dalej jako:
„Administrator”).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia
konsultacji oraz metamorfoz ze stylistą zgodnie z art. 6 Ust. 1 lit. b RODO, (dalej jako: „Akcja”) w
tym także dla celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych.
W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pani/Pana dane będą
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art.6 Ust 1. Lit a RODO,
Pani/Pana dane osobowe są zbierane na zlecenie Administratora przez firmę Mark2 Corporation
FM Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, NIP 1132891686.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom oraz współpracownikom
Administratora, jak również partnerom biznesowym oraz osobom trzecim w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Akcji oraz dla realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz
archiwalnych, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji oraz
uczestniczenia w Akcji, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych
będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w Akcji.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
Pani/Pana dane osobowe będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres Akcji, a po zakończeniu Akcji przez okres
wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikający z przepisów prawa
podatkowego czy rachunkowości.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody równoznaczne jest z
dobrowolną rezygnacją z udziału w Akcji.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych.
Nadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że
przetwarzanie danych narusza zasady przetwarzania danych osobowych.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adresy powyżej lub na adres mailowy: iodo@torunplaza.pl

