Konkurs BLIK – obowiązek informacyjny
1.

2.
3.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest LINK4 TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ulicy Postępu
15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod
numerem KRS 0000142452, posiadająca numer NIP 5262672654, REGON: 015290740.
Podanie danych osobowych i jest dobrowolne aczkolwiek jest warunkiem niezbędnym do
wzięcia udziału w Konkursie.
Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
a) Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której
mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 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 „RODO” polegającym na przyjęciu
zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, wydania (wysłania nagród),
ogłoszenia wyników Konkursu;
b) W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia Konkursu ) podstawą
przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne
reklamacje - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e -mail: daneosobowe@link4.pl.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie , skutkuje brakiem możliwości udziału
w konkursie
6. Organizator będzie zbierał od uczestników konkursu następujące dane: numer
telefonu, adres e-mail, numer polisy.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazane Administratorowi danych w tym celu dane osobowe
nie będą
przekazywane do podmiotów trzecich.
9. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
10. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.

