Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ClickAd Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

ul. Wiertniczej 89, 02-952 Warszawa, podanych przeze mnie w powyższym formularzu

zgłoszeniowym danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem pt. „Wygraj

lodówkę Spejsona”, tj. przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia

Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania
Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, rozliczenia należnego

podatku dochodowego oraz zachowania dokumentacji Konkursowej do kontroli uprawnionych
organów.

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż:

1. administratorem danych osobowych jest ClickAd Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przy ul. Wiertniczej 89, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000481119, o numerze

NIP: 5272702552, o numerze REGON: 146922433, o kapitale zakładowym w wysokości:
100.000,00 złotych; adres e-mail: konkurshaier@clickad-interactive.pl-;

2. podane przeze mnie dane:

a) mogą zostać udostępniane innym odbiorcom – podmiotom realizującym przyznane
w Konkursie nagrody;

b) nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

c) będą przechowywane przez okres przez lat 10 od dnia zakończenia Konkursu w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz ze względu na obowiązki
przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa

podatkowego, rachunkowego.

3. przysługuje mi prawo:

a) żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;

b) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie podanych danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez przesłanie wiadomości na adres email: konkurshaier@clickad-interactive.pl;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych

osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące z zakresu ochrony danych
osobowych;

4. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w Konkursie;

5. podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

6. przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.

7. Inspektorem ochrony danych w ClickAd Interactive sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Dobromiński,
e-mail ochronadanych@clickad-interactive.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują
się w Regulaminie Konkursu (§9 Przetwarzanie danych osobowych)

