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Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, jak poniżej.

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Organizator, tj. firma Altaterra Kft. z siedzibą przy Malom Köz. 1. HU-9431 
Fertőd na Węgrzech (dalej także jako „ADO”). Pełna klauzula informacyjna oraz polityka wykorzystywania danych osobowych 
Uczestników jest dostępna pod adresem https://dakea.pl/app/uploads//2022/03/Polityka-Prywatnosci.pdf. Polityka prywatności 
dotycząca plików cookies jest dostępna pod adresem https://dakea.pl/polityka-prywatnosci/. Podmiotem, któremu Organizator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest spółka Public Bridge sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez ADO w celu prawidłowego przeprowadzenia aktywności realizowanych  
na stronie internetowej www.dakea.pl/dumnydekarz/, tj.:

a. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Inicjatywy #DumnyDekarz (na podstawie wyrażonej zgody  
na przetwarzanie danych osobowych - 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
„RODO”),

b. celem przeprowadzenia procedury reklamacyjnej (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
Organizatorze jako ADO - art. 6 ust. 1 lit c RODO),

c. celem dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jako ADO  
- art. 6 ust 1 lit. f RODO),

d. celem przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności (na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora jako ADO - art. 6 ust 1 lit. f RODO),

e. w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora (na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Organizatora jako ADO - art. 6 ust 1 lit. f RODO),

f. w razie wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach otrzymywania od Organizatora 
newslettera, mogącego stanowić informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 
ust. 1 lit. a RODO).

g. w razie wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu przekazania Danych Osobowych 
Uczestników podmiotom powiązanym kapitałowo z Organizatorem, które to dane będą następnie przetwarzane w celach 
marketingowych tych podmiotów (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit.  
a RODO).

3. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem danych wskazanych w pkt. 2 lit. f-g powyżej,  
ich niepodanie spowoduje niemożność wzięcia udziału w Inicjatywie #DumnyDekarz. Dane osobowe Uczestników będą 
przechowywane do czasu zakończenia Inicjatywy #DumnyDekarz lub/i do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami 
przez ADO.

4. Uczestnikom  przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane  
te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane 
nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ADO lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych 
lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto Uczestnikom 
przysługuje prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność  
z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody  
lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
dotyczących go danych osobowych. 

5. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,  
iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza ich prawa.
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6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych, ADO może udostępnić dane 
Uczestników:

a.  pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO,

b.  podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcom usług technicznych  
i organizacyjnych umożliwiających świadczenie przez Organizatora usług (w tym m.in. obsługującym ADO dostawcom 
usług informatycznych i teleinformatycznych, kurierskich, transportowych itd.), dostawcom usług prawnych, księgowych, 
podatkowych, doradczych, archiwizacyjnych, zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług.

7. Na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Uczestnika jego Dane Osobowe przekazane w formularzu zostaną udostępnione 
Organizatorowi lub za odrębną zgodą również podmiotom powiązanym z nim kapitałowo, a współpracującym w realizacji Inicjatywy 
#DumnyDekarz, w celu otrzymywania przez Uczestnika newslettera. Przekazanie danych odbywa się zawsze wyłącznie w granicach 
prawnie dozwolonych.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem danych przekazywanych 
do Google LLC z zastosowaniem odpowiednich i właściwych zabezpieczeń, których kopie udostępni Administrator na prośbę 
Uczestników.

9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.


