Polityka prywatności
Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym i podanych
w związku z udziałem w Promocji (w rozumieniu przepisów rozporządzenia 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 - ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - w dalszej części jako „RODO”), jest Organizator – NTT System S.A. z
siedzibą w Zakręcie, 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 89, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000220535, NIP: 113-25-184-15.
2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym
dokumencie. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz
prawidłowej realizacji usług związanych z organizacją Wydarzenia.
3. ADO przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu
danych osobowych Uczestników Promocji oraz do ochrony i zabezpieczenia danych
osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady
zachowania
poufności
danych
osobowych
są
udostępniane
wszystkim
zainteresowanym Uczestnikom Promocji.

Dane wymagane podczas rejestracji

1. W toku rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:
a. imię i nazwisko,
b. adres (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, województwo i miasto),
c. telefon kontaktowy,
d. adres e-mail.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi udziału w
promocji.
3. Organizator Promocji nie jest uprawniony do żądania od Uczestników Wydarzeń
podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 europejskiego rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , to jest danych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak
również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym
oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przechowywanie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych
zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
2. Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne
upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych, bądź też podmioty z
którymi Administrator danych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych
danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia Akcji
promocyjnej lub rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w Regulaminie, a
po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń Organizatora i ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami Uczestników.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne w celu
zrealizowania celów przetwarzania danych określonych w Regulaminie na
podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych
z Administratorem.
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa na ich
uzasadnione żądanie lub, gdy będzie to konieczne dla obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych i
ograniczenia

1. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich
aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Uczestnik realizuje zgłaszając odpowiednie
żądanie drogą mailową Administratorowi Danych Osobowych – na adres e-mail:
daneosobowe@ntt.pl.
2. Usunięcie danych Uczestnika, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji
3. Aby zapobiec powtórnej rejestracji Uczestników, ADO może na podstawie art. 19 ust.
2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) odmówić usunięcia danych
niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia
danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
4. W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, ADO może również
udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów
związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek
podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli
podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę
udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie

naruszenia praw osoby trzeciej.
5. ADO może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą
Uczestnika Promocji, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa
organów państwowych.
6. ADO zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji
od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów
dowodowych

