KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pacific.org Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
28 Czerwca 1956r 406, 61-441 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000742193, NIP: 7831782256.
2. Z Administratorem można kontaktować się:
a) listownie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@pacific.org.
3. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres e-mail oraz dane podane przy zakładaniu konta w
aplikacji Pacific (jeżeli zostanie utworzone).
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. f) RODO*) tj.:
− w celu wzięcia udziału w konkursie „Lista Oczekujących” - dane osobowe będą
przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
związanych z Konkursem,
− powiadomienia o dostępności aplikacji Pacific.org - dane osobowe będą przetwarzane
maksymalnie do czasu powiadomienia o dostępności aplikacji Pacific.org,
− ustalenia, ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, rozpatrzenia
reklamacji - dane będą przetwarzane w tym celu co najmniej przez okres trwania
Konkursu oraz okres przewidziany na złożenie i rozpatrzenie reklamacji,
maksymalnie zaś do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
Konkursem,
b) w przypadku otrzymania nagrody w celu wypełniania obowiązków ciążących na
Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
podatkowych oraz o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - dane będą
przetwarzane w tym celu do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:
a) podwykonawcy Administratora (na podstawie umowy powierzenia) np. podmioty świadczące
usługi wsparcia i utrzymania IT, usługi księgowe, usługi archiwizacji i zarządzania
dokumentacją, doradztwo prawne, usługi audytu;
b) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie
jak np. policja, prokuratura, sąd, Urząd Skarbowy;

6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją, wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważne prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Uwzględnienie sprzeciwu nie wyklucza jednak możliwości przetwarzania danych przez Administratora
na innej podstawie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy RODO.
8. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania
(poprawiania).
9.
W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam
wskazanym, Administrator zrealizuje ponadto Pani/Pana uprawnienia do: (i) usunięcia danych
osobowych; (ii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku woli zrealizowania,
któregokolwiek z powyższych uprawnień Uczestnik winien skontaktować się z Administratorem
przesyłając e-mail na adres wskazany w punkcie 2 powyżej lub skorzystać z innego kanału komunikacji
tam wskazanego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania tych danych będzie
brak możliwości realizacji poszczególnych celów, do realizacji których te dane są niezbędne.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do państwa
trzeciego znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). W takim przypadku
przekazanie danych będzie następowało w sposób zapewniający poziom bezpieczeństwa Pani/Pana
danych osobowych nie niższy niż zagwarantowany na podstawie przepisów obowiązujących w krajach
należących
do
EOG,
w
tym
na
podstawie
RODO.
Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państw trzecich kontaktując się
z Administratorem w sposób wskazany w pkt 2.
12. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (także jako „RODO”)

