Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Group sp. j.
Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski
Group sp. j. (dalej: „Kaczmarski Group”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.
Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych
przez Kaczmarski Group?
Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z
Kaczmarski Group, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani
skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.
Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?
Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji konkursu „Bezpieczna strona biznesu”.
Dlaczego Kaczmarski Group może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Kaczmarski Group przetwarza Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów, polegających na realizacji konkursu a w przypadku Zwycięzców także na przekazaniu nagrody w
konkursie.
W przypadku Zwycięzców konkursu, dane osobowe przetwarzane są także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Kaczmarski Group, tj. dokonania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w związku z przekazaną nagrodą
oraz archiwizacją tych dokumentów, a także rozpatrywania i obsługi pism, w tym reklamacji, których obowiązek przyjęcia i
rozpatrzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym
przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o prawach konsumenta.
Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Group swoje dane osobowe?
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i obejmuje tylko dane w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do wykonania zobowiązania ciążącego na administratorze w związku z realizacją konkursu. Obowiązek podania Pani/Pana
danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa tj. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków.
W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, realizacja postanowień konkursu w tym
przekazanie Panu/Pani nagrody będzie niemożliwa.
Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Group w zakresie przetwarzanych danych?
Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Group:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw
wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
•
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez
Kaczmarski Group; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw
wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; dane osobowe zostały zebrane w związku z
oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

•

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający
Kaczmarski Group sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale
Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Group, ale mogą
być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

•

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody
lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Group do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?
Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
•

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest
uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,

•

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Kaczmarski Group udostępnia Pana/Pani dane osobowe?
W związku z realizacją konkursu Kaczmarski Group jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe firmie kurierskiej,
która dostarczy Panu/Pani nagrodę oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z uiszczeniem podatku.
Jak długo Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe?
Kaczmarski Group przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji konkursu oraz okres
wykonywania zobowiązań z niego wynikających, a także:
•

dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po
zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub
postępowanie zostało zakończone lub przedawnione;

•

w przypadku powstania po stronie Kaczmarski Group uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność
dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi
3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania
postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku;

•

w przypadku wniesienia reklamacji, wniosków lub pism po zakończeniu konkursu, dane będą przechowywane przez
1 rok po zakończeniu sprawy, chyba, że konieczność dalszego przetwarzania będzie wynikać z innych celów.

Kaczmarski Group przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.
Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Group przekazuje Pana/Pani dane?
Kaczmarski Group nie przekazuje Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czy
Kaczmarski Group profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na
Pana/Pani prawa?
Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich
wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych Pana/Panią dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy
aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji,
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie
Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.

