INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w konkursie pn.: „Konkurs walentynkowy (zwanego dalej „Konkursem”)
zorganizowanym przez All Muses Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
a) Jako Uczestnika konkursu w zakresie:
- Pani/Pana imienia i nazwiska bądź pseudonimu przypisanego
społecznościowym (Facebook) ;

do konta na portalu

- nr zakupionego biletu na koncert;
jest All Muses Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 6 (zwany dalej
„Administratorem”), telefon 12 6164179, e-mail: office@allmuses.com),
W związku z realizacją Konkursu za pośrednictwem portalu społecznościowego (Facebook) zwanego „Podmiotem pośredniczącym”, także ten Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
przez Podmiot pośredniczący określone zostały w jego procedurach i politykach prywatności, wobec
czego zachęcamy do zapoznania się z nimi.

2.
Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz
obowiązek podania danych:
Zleceniodawca przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia
konkursu na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody , w celu spełnienia wymogów
prawnych oraz w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
3.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
- zgodnie z zakresem funkcjonowania portalu społecznościowego (Facebook) w związku ze
specyfiką obowiązujących tam procedur i polityk;
- dane dotyczące zwycięzcy w zakresie: numer biletu,
zostaną udostępnione także restauracji pn.: Enoteka Pergamin, w celu wydania nagrody;
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia
i Liechtenstein) w związku z prowadzeniem konkursu na portalu społecznościowym
Facebook.

Niniejszym All Muses Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zachęca do zapoznania się
z procedurami i politykami Podmiotu Pośredniczącego.
5.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane przechowywane będą przez Administratora w czasie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu i jego rozliczenia.
6.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania
danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych,
w przypadkach uzasadnionych ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
7.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez
udziału człowieka). Administrator w celu weryfikacji spełnienia wymogów określonych
w Konkursie sprawdzi, czy zakupiono bilet na koncert, czy udostępniono na swojej tablicy
wydarzenie Orchestral ROCK oraz czy polubiono ten post. Z puli Uczestników, którzy
spełnili te kryteria wylosowany zostanie zwycięzca Konkursu.

