INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osób kontaktujących się z Think Kong Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.optymlanewybory.pl/wyzwanieoptima
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Think Kong sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Wolska 88, 01-141. telefon: +48 22 321 51 00 e-mail: wyzwanieoptima@thinkkong.pl
2. Dołożymy najwyższej staranności w celu ochrony Twoich danych, aby w jak najpełniejszym stopniu
zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).
3. Gwarantujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie,
podane w formularzu kontaktowym wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni do realizacji celu realizowanego przez
nas w ramach tzw. uzasadnionego interesu. W związku z Twoim zgłoszeniem naszym celem będzie
odesłania Tobie kwestionariusza dotyczącego stanu Twojego zdrowia w związku z ogłoszonym przez
nas Konkursem Wyzwanie Optima bądź ewentualnie udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, które
możesz przekazać nam za pośrednictwem formularza kontaktowego.
5. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– do czasu przesłania Tobie
kwestionariusza, o którym mowa powyżej lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przekazane w
formularzu kontaktowym.
6. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy i
współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
7. Przysługuje Ci prawo:
 dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; jeśli uznasz, że Twoje
dane osobowe przetwarzane niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub
uzupełnienia.
 żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, e
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku
przetwarzania ich w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu.,
8. W celu wysłania kwestionariusza oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu
kontaktowym, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego celu
9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może skutkować
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

