KLUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKÓW SERWISU PRZYSTANEKKUCHNIA.PL
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkow aniem serwisu
www.przystanekkuchnia.pl jest IKEA RETAIL Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach (Plac
Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, KRS: 0000091681, NIP: 527-010-33-85).
2. Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane w celu skorzystania z pełnej
funkcjonalności serwisu i uczestnictwie w akcji promocyjnej „Przystanek kuchnia” .
3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu za
organizację akcji promocyjnej „Przystanek kuchnia”, tj. spółce AGENCJA WARSZAWA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa, KRS: 0000422660, NIP: 525-253-28-74), na podstawie
art. 28 RODO (dalej: „Organizator”).
4. Administrator i Organizator będą zbierać od użytkowników następujące dane:
a) NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO
5. Podanie
powyższych
danych
osobowych
jest
dobrowolne,
ale
niezbędne
do realizacji celu podanego w pkt 2 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków
ciążących na Administratorze, związanych z udokumentowaniem udziału w akcji promocyjnej
w aspekcie cywilnym i podatkowym, jak i rachunkowościowym.
6. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z o kresem przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych
i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami
księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania wynosi 10 lat.
7. Administrator i Organizator, przy przetwarzaniu danych osobowych stosują zabezpieczenia
danych osobowych przez podejmują środki techniczne i organizacyjne, właściw e dla ochrony
danych osobowych. Organizator i Administrator oświadczają, że:
a) prowadzą dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
b) znajdujące się w ich posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany
jako wysoki;
c) stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, a w szczególnoś ci zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator i Administrator.
8. Dane użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
ale nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane użytkowników serwisu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem
podmiotów współpracującym z Organizatorem w zakresie realizacji akcji promocyjnej
„Przystanek kuchnia”, jak i z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
10. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

