Klauzula Informacyjna:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Kalinowski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Melmak Adam Kalinowski, adres: ul. Wróblewskiego 71 m. 38, 93-032 Łódź, na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Gospodarki, NIP 7742948399.
2) Dane osobowe użytkowników w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, a w
przypadku otrzymania bonusu - ewentualnie również adresu do korespondencji, danych właściwego
Urzędu Skarbowego oraz adresu zameldowania, a także danych z dokumentu potwierdzającego
tożsamość, będą przetwarzane w celu:
• należytej obsługi promocji, tj. w zakresie niezbędnym do przyjęcia Twojego zgłoszenia do
udziału w promocji, wykorzystania danych celem przekazania bonusu, rozpoznania reklamacji,
zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami użytkownika oraz w związku z przepisami
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit.
b), c) i f) RODO).
• marketingowym i statystycznym Administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f)
RODO).
3) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza: operatorem pocztowym (firmą
kurierską), odpowiedzialnym za dostarczenie bonusu oraz ASUS Polska, a to wyłącznie w celu
weryfikacji spełnienia warunków skorzystania z promocji.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia promocji tj. do
momentu przekazania bonusu, ewentualnie rozpatrzenia reklamacji według zasad określonych w
Regulaminie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń Administratora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
użytkowników. W niektórych przypadkach dane osobowe będą przechowywane przez okresy
wymagane przez prawo podatkowe. Dane osobowe udostępnione w celu marketingowym
Administratora będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
5) Masz prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8) Pozostałe informacje dotyczące Twoich danych osobowych oraz uprawnień z nimi związanych
znajdują
się
w
Polityce
prywatności
Administratora
dostępnej
pod
linkiem:
www.asuspromocje.pl/politykaprywatnosci

