Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla działań organizacyjnych oraz działań
komunikacyjnych i marketingowych związanych z przebiegiem i promocją XII edycji konkursu
POLISH NATIONAL SALES AWARDS.
Podane dane osobowe w postaci służbowego numeru telefonu i służbowego adresu email
będą przetwarzane w celach działań organizacyjnych oraz działań komunikacyjnych i
marketingowych związanych z przebiegiem i promocją konkursu POLISH NATIONAL SALES
AWARDSXII edycji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 (dalej RODO) przez POLISH NATIONAL SALES AWARDS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.
Bielskiej 29/2, 02-394 Warszawa. Adres do korespondencji: Ekologiczna 16/28, 02-798
Warszawa.
Jednocześnie POLISH NATIONAL SALES AWARDS Sp. z o. o. jako Administrator Danych
Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz
korzystaniem z praw przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych) w POLISH NATIONAL SALES AWARDS Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.
Bielskiej 29/2, 02-394 Warszawa. Adres do korespondencji: Ekologiczna 16/28, 02-798
Warszawa. tel. : 48 22 853 56 22 - 24 adres mailowy: biuro@pnsa.pl
Niniejszym
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
w wymienionym celu.
Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a , o prawie do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
a także prawie do przenoszenia danych;
 wycofania wyrażonej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej
wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego
oświadczenia lub drogą mail’ową. 1
 dodatkowo prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Organu Nadzorczego), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji
wymienionego wyżej celu.

…………………
/data i czytelny podpis/
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz
Rozporządzenie 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 osobowych)
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Uwaga ! jeśli wyrażenie zgody nastąpiło w trakcie rozmowy telefonicznej a rozmowa ta nie jest utrwalona i
archiwizowana, to należy potwierdzić fakt wyrażenia zgody w inny trwale zapisany sposób a wycofanie zgody
na przetwarzanie musi być możliwe również w trakcie rozmowy telefonicznej i ten fakt musi być również
odnotowany w systemie informatycznym obsługującym proces przetwarzania danych.

