INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, adres do korespondencji:
Unilink S.A. ul. Gałczyńskiego 2A, 05-090 Raszyn.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@unilink.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do
korespondencji.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan
kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną
na adres e-mail rodo@unilink.pl lub pisemnie na adres Unilink S.A., ul. Gałczyńskiego 2a, 05-090 Raszyn.
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

Unilink S.A. może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
1)
2)
3)
4)

5)

w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Olimpiady - podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda;
w celach archiwizacyjnych, tj. w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Unilink, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Unilink S.A, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
w celach analitycznych - podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez administratora, jakim jest efektywne zarządzanie siecią partnerów i OFWCA oraz Unilink S.A., w rozumieniu art, 6 ust. 1
pkt f RODO.
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych
jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia
oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

3. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
4. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady jest dobrowolne, ale konieczne. Bez podania danych
osobowych nie jest możliwy udział w Olimpiadzie.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa.
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH.

1)
2)

3)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom
usług IT, usługodawcom pocztowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym CEOG).

7. PANI/PANA PRAWA.

1)
2)
3)

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000341057, NIP 113-239-86-90, REGON 015284773, kapitał zakładowy 559 786,00 zł wpłacony w całości, www.unilink.pl, tel. +48 22
483 19 19 (opłata zgodna z taryfą operatora).

