POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa przejrzyste i szczegółowe informacje dotyczące ochrony
Państwa danych osobowych przez administratora danych osobowych którym jest Agencja
WTEM Maciej Lawenda z siedzibą przy ul. Mickiewicza 35/55, 05-120 Legionowo, NIP:
5361623914, REGON: 14678950 („Agencja”)
Agencja ponosi odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych
w związku ze swoją działalnością. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie, jakie dane
osobowe zbiera Agencja, dlaczego są wykorzystywane, określenie zasad ich udostępniania,
okresu ich przetwarzania, jak również Państwa praw w tym zakresie.
Agencja zbiera dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu email, numeru
telefonu w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji Epson tj. m.in. wysyłki nagrody w
postaci Słuchawek oraz związanego z tym kontaktu z uczestnikiem Promocji.
Dane osobowe są przetwarzane bez konieczności uzyskania zgody, ich podanie jest
dobrowolne, a przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Promocji Epson. Uczestnik
Promocji podając dane zgadza się na ich przetwarzanie w niezbędnym dla realizacji Promocji
zakresie.
Agencja zbiera dane bezpośrednio od Państwa, jako osoby zainteresowanej udziałem w
promocji.
Agencja systematycznie bada, czy Państwa interesy lub prawa podstawowe są chronione.
Państwa dane osobowe nie będą przekazane w ramach przekazania za granicę z kraju
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do kraju spoza EOG. Jeżeli
Komisja Europejska uzna kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni stopień ochrony
danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane na takiej podstawie.
Państwa dane osobowe zostaną zachowane przez okres niezbędny tj. wymagany w celu
realizacji promocji i niezwłocznie po jej zakończeniu zostaną usunięte.
Przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych
osobowych i kopię takich danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych: jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są
nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo wnieść o odpowiednią modyfikację
tych danych osobowych;

• prawo do usunięcia danych: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych
osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
• prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać ograniczenia
przetwarzania Państwa danych osobowych;
• prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na
podstawie Państwa szczególnej sytuacji; Mają Państwo bezwzględne prawa prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego, które obejmuje profilowanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
• prawo do wycofania swojej zgody: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie
tej zgody;
• prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, mają Państwo prawo
do zażądania zwrotu danych osobowych, które zostały nam udostępnione, lub – o ile
jest to wykonalne technicznie – do przekazania ich stronie trzeciej.
Ponieważ podane dane osobowe są konieczne dla realizacji promocji, ich usunięcie
oznaczać będzie brak możliwości podejmowania czynności związanych z Promocją, a
dotyczących uczestnika Promocji.
Jeżeli chcą Państwo wykonać wymienione powyżej prawa, proszę wysłać list lub wiadomość
pocztą e-mail na następujący adres administrator.rodo@wtemagencja.pl lub WTEM Agencja,
al. Niepodległości 225 lokal 10A, 02-087 Warszawa,
Są państwo uprawnieni również do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

