
 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych  w ramach udziału w Akcji 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Panek S.A. ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (dalej „ADO”) 

2. Dane kontaktowe Administratora  

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby: Grójecka 208, 02-390 Warszawa lub 

mailowo na adres iodo@panek.eu 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo – adres: 

iodo@panek.eu  

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Akcji promocyjnej Panek S.A. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników Akcji jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdzie prawnie 

uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie wzięcia udziału w Akcji lub dochodzenie i obrona 

ewentualnych roszczeń.  

5. Okres przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji, a po jej zakończeniu maksymalnie przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

• podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako 

podwykonawcy, na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. 

• podmioty wspierające ADO  w bieżącej działalności świadczącymi usługi IT. 

 

7. Dobrowolność danych  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.  

 

 

 

mailto:iodo@panek.eu
mailto:iodo@panek.eu


 

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą  

Z jakich praw możesz skorzystać?  

• Prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 

• Prawa  sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• Prawa usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• Prawa  ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO; 

• Prawa przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO; 

• Prawa  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. 

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Masz prawo również do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa.  

 

 


