Regulaminpromocji„PromocjanamonitoryPredatoriAcer” 



Niniejszy regulamin o kreśla zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji
“Promocja na monitory Predator i Acer” na stronie Acer Polska Promocje (dalej
Promocja). 

§1Postanowieniao gó lne  
Organizatorem Promocji jest Wec sp. Z. O.O , z siedzibą przy ul. Jasnogó rskiej
151, 31-358 Krakó w zwany dalej Organizatorem, któ ry działa na rzecz firmy
AcerPolandSp.zo .o.,któ rajestFundatoremNagró d.  
2. Niniejszyregulamin(dalej Regulamin)o kreślazasadyudziałuwo rganizowanej
przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, któ re Uczestnik
akceptujepoprzezprzystąpieniedoudziałuwPromocji.  
1.

§2ZasadyPromocji  


W Promocji mogą brać udział o soby, któ re ukoń czyły o siemnasty rok ż ycia i
mająpełnązdolnośćdoczynnościprawnych. 
2. W Promocji nie mogą uczestniczyćpracownicyiprzedstawicieleOrganizatorai
Fundatora Nagró d, a także członkowie najbliższej rodziny tych o só b. Przez
członkó w najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeń stwo,
małżonkó wipartneró wż yciowych. 
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 22 p aździernika 2021 roku i ulega
zakoń czeniu w dniu 21 listopada 2021 roku o godzinie 23:59 lub w
momencie wyczerpania puli nagród (1000 kodów paysafecardowartości
100złkażdy).OkrestenjestzwanydalejczasemtrwaniaPromocji.  
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: 
a. zakupienie w czasie trwania Promocji przez Uczestnika w sklepach
stacjonarnych Media Expert, X-Kom, RTV Euro AGD, Komputronik,
Morele, NeoNet o raz internetowych mediaexpert.pl, X-Kom, RTV Euro
AGD, Komputronik, Morele, NeoNet, o leole.pl, Avans.pl, Electro.pl, TORX
produktó wo kreślonychw§5Regulaminu. 
b. Zgłoszenie, nie pó źniej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych o d daty
dokonanego zakupu poprzez dodanie skanu / zdjęcia dowodu zakupu
wraz znumeremseryjnymfizyczniewyciętymnożyczkamizo pakowania
po monitorze, imienia i nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu o raz
adresu do wysyłki w aplikacji dostępnej stronie Acer Polska Promocje
podadresempl-promocje.acer.com 
1.

Z tytułu uczestnictwa w Promocji Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztó w
aniinnychponiesionychprzezUczestnikó wPromocjiwydatkó w. 
6. Przystąpienie do Promocji jest ró wnoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Promocji w całości o raz zobowiązanie się Uczestnika
do przestrzeganiao kreślonychwnimzasad.PrzystępującdopromocjiUczestnik
potwierdza ró wnież, ż e spełnia wszystkie warunki, któ re uprawniają
go do udziałuwPromocji.  
5.

§3Nagrody  
1. Pulanagró dprzeznaczonadlauczestnikó wPromocjijesto graniczonaiwynosi: 
- 1000 kodó w Paysafecard o  wartości 100 zł każdy, wysyłane na adres
e-mail.
2. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Promocji nagrody jest dokonanie
zakupu produktu o kreślonego w § 5 Regulaminu w jednym ze wskazanych w
tym postanowieniu sklepó w (stacjonarny bądź internetowy) i zgłoszenie
dokonanego zakupu poprzez aplikację dostępną na stronie Acer Polska
Promocje pl-promocje.acer.com, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 4 lit. b
Regulaminu. 
3. Nagrody są przyznawane według kolejności zgłoszeń , aż do wyczerpania puli
nagró d. Informacja o  wyczerpaniu puli nagró d dostępna będzie na stronie
internetowej pl-promocje.acer.com, a także w sklepach uczestniczących w
Promocji. 
4. OrganizatorprzesyłaprzyznanąNagrodęnaadrese-mailpodanywformularzu
zgłoszeniowym przez uczestnika Promocji, w terminiedo90dniroboczycho d
datydokonaniaprawidłowegozgłoszeniazgodniez§2pkt4lit.bRegulaminu. 
5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
za któ rąkolwiekzNagró dwzględniezamianyjejnainnąnagrodę. 
6. Jednao sobamożezgłosićzakupwięcejniżjednegourządzenia. 
§4Reklamacje  
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji lub jej
organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem
poleconym wysłanym na adres Organizatora WĘC Public Relations, ul.
Jasnogó rska151,31-358Krakó w. 
2. ReklamacjawinnazawieraćdaneiadresUczestnikazgłaszającegoreklamację,a
takżeuzasadnieniereklamacji. 
3. Reklamacje zgłoszone przez Uczestnikó w w sposó b o kreślony w punkcie
poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w
terminie14dniroboczych. 
1.

Rozstrzygnięcie Organizatora zostanie przesłane w formie pisemnej na adres
wskazanyprzezUczestnika. 
5. Jeżeli Uczestnik nie będzie godził się z rozstrzygnięciem Organizatora,
przysługuje mu możliwość skierowania sprawy do właściwego sądu
powszechnego. 
4.

§5Listaproduktó wo bjętychPromocją
1. Promocjąo bjętesązakupionewczasietrwaniaPromocjiwsklepachstacjonarnych
bądźinternetowychnastępująceprodukty: 
Model

P/N

Wartośćbonów 

UM.KX3EE.P04

XV253QPBMIIPRZX 

2x100zł

UM.KX3EE.P08

XB253QGPbmiiprzx

2x100zł

UM.KX3EE.X04

XV253QXBMIIPRZX 

2x100zł

UM.KX3EE.W01

XB253QGWBMIIPRZX 

2x100zł

UM.KX3EE.Z01

XB253QGZBMIIPRZX 

2x100zł

UM.HX2EE.V08

XV272UKVBMIIPRZX 

2x100zł

UM.HX3EE.X01

XV273XBMIIPRZX 

3x100zł

UM.HX3EE.X07

XB273GXbmiiprzx 

3x100zł

UM.HX3EE.P18

XB273PBMIPRZX 

3x100zł

UM.KX2EE.F01

XV252QFBMIIPRX

3x100zł

UM.HX0EE.S01

XB273UGSbmiiprzx

3x100zł

UM.CX0EE.P05

XV340CKPBMIIPPHZX

5x100zł

UM.KX0EE.006

X25BMIIPRZX 

5x100zł

UM.HC7EE.P01

CG437KP 

5x100zł


§6Daneo sobowe  

WarunkiemUczestniczeniawPromocjijestwyrażenieprzezUczestnikó wzgody
na przetwarzanie swoich danych o sobowych do celó w związanych z realizacją
Promocji. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak udzielenia zgody
wyłączamożliwośćuczestniczeniawPromocji. 
2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych o sobowych: 
a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy 
b. Adres zamieszkania lub siedziby 
c. Adres e-mail 
d. Nr telefonu 
e. Dane dotyczące zakupionego produktu 
3. Administratorem danych o sobowych Uczestnikó w jest Organizator. 
4. Dane o sobowe Uczestnikó w będą przetwarzane przez Organizatora na
podstawie udzielonej zgody w celu: (I) realizacji Promocji, (II) doręczenia
nagró d, (III) zebrania o pinii o d uczestnikó w o  zakupionych urządzeniach i
przeprowadzonej promocji, (IV) wysyłania e-mailem lub drogą pocztową
informacjizwiązanychzPromocją. 
5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody naprzetwarzaniedanycho sobowych
w dowolnym momencie, nie wpłynie to jednak na zasadność dokonanego
przetwarzaniadanycho sobowychprzeddatącofnięciazgody. 
6. Daneo sobowebędąprzetwarzanedomomentuzakoń czeniarealizacjiPromocji
iprzedawnieniawszelkichroszczeń zniejwynikających. 
7. Uczestnik ma prawo ż ądania o d Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub o graniczenia ich przetwarzania.
Uczestnikmaró wnieżprawoż ądaniaprzeniesieniadanych. 
8. Uczestnik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowychprzezAdministratora. 
9. Uczestnik maprawowniesieniaskargidoo rganunadzorczego,któ rymo becnie
jestPrezesUrzęduOchronyDanychOsobowych. 
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposó b zautomatyzowany, nie
wykorzystujeró wnieżdanycho sobowychdoprofilowaniaUczestnikó w. 
11. Dane o soboweniebędąprzekazywanedoPań stwTrzecicho razdoOrganizacji
Międzynarodowych. 
12. Organizator będzie miał prawo powierzyć dane o sobowe Uczestnikó w,
podmiotom wspó łpracującym z Organizatorem przy realizacji Promocji
wyłącznie w celu przetwarzania danych o sobowych w zakresie o kreślonym w
niniejszymparagrafie. 
13. Organizator nie będzie przekazywał danych o sobowych podmiotom trzecim
celemichwykorzystaniawcelachmarketingowychniezwiązanychzPromocją. 
14. Szczegó łowy zakres o chrony danych o sobowych o raz praw przysługujących
Uczestnikom o kreśla Polityka Prywatności będąca załącznikiem do niniejszego
regulaminu. 
1.

§7Postanowieniakoń cowe 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

WszelkieinformacjenatematPromocjiUczestnicymogąuzyskać,kontaktującsię
z Organizatorem pod adresem email: promocje@acerpolska.pl. Odpowiedzi
będąudzielanewciągu10dniroboczych.  
Niniejszy regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora o raz
zostaje udostępniony Uczestnikom na stronie Predator Gaming Polska w
serwisie Facebook.com o raz na stronie Acer Polska Promocje
pl-promocje.acer.com. 
Przystąpienie do Promocji jest ró wnoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
regulaminu promocji w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonychwnimzasad,jakró wnieżpotwierdza,iżspełniawszystkiewarunki,
któ reuprawniajągodoudziałuwPromocji.  
UczestnikowiPromocji,któ ryniespełniawarunkó wo kreślonychwregulaminie
nieprzysługujeprawodonagrody. 
Organizator nie ponosi o dpowiedzialności za błędne wskazanie przez
Uczestnikaadresudokorespondencji,couniemożliwiwysyłkęnagrody.Wtakiej
sytuacji Organizator skontaktujesięzUczestnikiemcelemustaleniawłaściwego
adresu, a jeżeli nie będzie to możliwe, z uwagi na błędne podanie danych
kontaktowych lub brako dpowiedzizestronyUczestnika,nieodebrananagroda
wró cidopulinagró d. 
Integralną częścią niniejszego regulaminujestPolitykaPrywatnościo kreślająca
szczegó łowozasadyo chronydanycho sobowychprzezOrganizatora. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą
miałyprzepisyprawapolskiego. 
















POLITYKAPRYWATNOŚCI 
I.POSTANOWIENIAOGÓLNE 

1. AdministratoremdanychosobowychpozyskanychodUczestnikó wPromocjipodnazwą
“Promocja na monitory Predator i Acer” jest WEC SP. Z O.O., z siedzibą przy ul.

Jasnogó rskiej151,31-358Krakó w,NIP:8733051374,REGON:121841510,zwanydalej
"Administratorem". 
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektywy
95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z innymi
właściwymiprzepisamiprawa. 
3. Administratordokładaszczegó lnejstarannościwceluochronyinteresó wosó b,któ rych
dane osobowe dotyczą, a w szczegó lności zapewnia, ż e zbierane przez niego dane
osobowesą: 
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposó b przejrzysty dla osoby,
któ rejdanedotyczą; 
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i
nieprzetwarzanedalejwsposó bniezgodnyztymicelami; 
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celó w, w
któ rychsąprzetwarzane; 
d. prawidłoweiwraziepotrzebyuaktualniane; 
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, któ rej dane
dotyczą,przezokresniedłuższy,niżjesttoniezbędnedoceló w,wktó rychdane
tesąprzetwarzane; 
f.

przetwarzane w sposó b zapewniający odpowiednie bezpieczeń stwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za
pomocąodpowiednichś rodkó wtechnicznychluborganizacyjnych. 


II.CELIZAKRESZBIERANIADANYCH 

4. Dane osobowe pozyskane przez Administratora są wykorzystywane przez
Administratora w celu (I) realizacji Promocji, (II) doręczenia nagró d, (III) zebrania
opinii od uczestnikó w o przeprowadzonej Promocji i produktach marki Acer oraz
Predator,(IV)wysyłaniaemailemlubdrogąpocztowąinformacjizwiązanychzPromocją. 
5. Administrator, za wyjątkiem cekó w określonych w pkt. 4 nie przetwarzana danych
osobowych w celu wykorzystania ich na potrzeby marketingowe niezwiązane z
Promocjąiwszczegó lnościdaneosoboweniesąprzezAdministratoraudostępnianew
tymcelupodmiotomtrzecim. 

6. AdministratorprzetwarzanastępująceDaneOsobowe: 
a. Imięinazwiskolubnazwafirmy 
b. Adreszamieszkanialubsiedziby 
c. Adrese-mail 
d. Nrtelefonu 
e. Danedotyczącezakupionegoproduktu 
7. Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą
któ rychAdministratorrealizujePromocję,jedyniewcelachokreślonychwpkt4. 

III.PODSTAWAPRZETWARZANIADANYCH 

8. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, któ rej dane
dotyczą, wyrażonej w sposó b swobodny i dobrowolny. Podanie danychjestcałkowicie
dobrowolne,jestjednakkoniecznedlauczestnictwawPromocji.Wprzypadkuodmowy
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwe
uczestniczeniewPromocji. 
9. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestnika, aż do zakoń czenia Promocji i
przedawnieniawszelkichroszczeń wynikającychzPromocji. 
10. Osoba,któ rejdanedotyczą,maprawowdowolnymmomenciewycofaćzgodęudzieloną
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, któ rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
WycofaniezgodymożenastąpićwformiepisemnejnaadresAdministratora,bądźteżw
formieelektronicznejnaadrese-mailpromocje@acerpolska.pl
11. W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie
uprawnionydoprzetwarzaniadanychosobowychnapodstawieprzepisó wpowszechnie
obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane
osobowejedyniewcelachiwzakresiewjakimdopuszczajątoprzepisyprawapomimo
brakuzgodyosoby,któ rejdanedotyczą. 

IV.PRAWAOSOBY,KTÓREJDANEDOTYCZĄ 
12. Osoba, któ rej dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora
potwierdzenia,czyprzetwarzanesądaneosobowejejdotyczące,ajeżelimatomiejsce,
jestuprawnionadouzyskaniadostępudonichorazuzyskanianastępującychinformacji: 
a. celeprzetwarzania; 
b. kategorieprzetwarzanychdanychosobowych; 

c. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorcó w, któ rym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczegó lności o odbiorcach w pań stwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych
zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w
pań stwachtrzecichluborganizacjachmiędzynarodowych; 
d. wmiaręmożliwościplanowanyokresprzechowywaniadanychosobowych,agdy
niejesttomożliwe,kryteriaustalaniategookresu; 
e. informacje o prawie do ż ądania od administratora sprostowania,usunięcialub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, któ rejdane
dotyczą,orazdowniesieniasprzeciwuwobectakiegoprzetwarzania; 
f.

informacjeoprawiewniesieniaskargidoorganunadzorczego; 

g. jeżelidaneosoboweniezostałyzebraneodosoby,któ rejdanedotyczą-wszelkie
dostępneinformacjeoichź ró dle; 
h. informacjeozautomatyzowanympodejmowaniudecyzji,wtymoprofilowaniu 
13. Administrator, na ż ądanie, dostarcza osobie, któ rej dane dotyczą, kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopiajestnieodpłatna.Zawszelkie
kolejnekopie,októ rezwró cisięosoba,któ rejdanedotyczą,Administratormożepobrać
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztó w administracyjnych. Jeżeli osoba,
któ rejdanedotyczą,zwracasięokopiędrogąelektronicznąijeżeliniezaznaczyinaczej,
informacjiudzielasiępowszechniestosowanądrogąelektroniczną. 
14. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, któ re są nieprawidłowe. Z
uwzględnieniem celó w przetwarzania, osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowegooświadczenia. 
15. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania od administratora niezwłocznego
usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez
zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności: 
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celó w,wktó rychzostałyzebranelubw
innysposó bprzetwarzane; 
b. osoba, któ rej dane dotyczą, cofnęła zgodę, na któ rej opiera sięprzetwarzaniei
niemainnejpodstawyprawnejprzetwarzania; 
c. osoba,któ rejdanedotyczą,wnosisprzeciwwobecprzetwarzaniainiewystępują
nadrzędneprawnieuzasadnionepodstawyprzetwarzania 

d. osoba,któ rejdanedotyczą,wnosisprzeciwwobecprzetwarzaniadanychnacele
marketingubezpośredniego; 
e. daneosobowebyłyprzetwarzaneniezgodniezprawem; 
f.

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie pań stwa członkowskiego,
któ remupodlegaAdministrator; 

g. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniemusługspołeczeń stwa
informacyjnego; 
16. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo ż ądania od administratora ograniczenia
przetwarzaniadanychwnastępującychprzypadkach: 
a. osoba, któ rej dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych-na
okrespozwalającyAdministratorowisprawdzićprawidłowośćtychdanych; 
b. przetwarzaniejestniezgodnezprawem,aosoba,któ rejdanedotyczą,sprzeciwia
się usunięciu danych osobowych, ż ądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; 
c. administratorniepotrzebujejużdanychosobowychdoceló wprzetwarzania,ale
są one potrzebne osobie, któ rej dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obronyroszczeń ; 
d. osoba, któ rej dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronieAdministratorasą
nadrzędnewobecpodstawsprzeciwuosoby,któ rejdanedotyczą. 
17. Jeżeli na mocy pkt 16 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można
przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, któ rej dane
dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń , lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub pań stwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia
przetwarzania administrator informuje o tym osobę, któ rejdanedotyczą,któ raż ądała
ograniczenia 
18. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej
dotyczące,któ redostarczyłaadministratorowi,orazmaprawoprzesłaćtedaneosobowe
innemuadministratorowibezprzeszkó dzestronyadministratora,któ remudostarczono
tedaneosobowe,jeżeliprzetwarzanieodbywasięnapodstawiezgodylubnapodstawie
umowyworazjeżeliprzetwarzanieodbywasięwsposó bzautomatyzowany. 

19. Wykonującprawodoprzenoszeniadanychokreślonewyżej,osobaktó rejdanedotyczą,
ma prawo ż ądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednioinnemuadministratorowi,oilejesttotechniczniemożliwe. 
20. Osoba,któ rejdanedotyczą,maprawodotego,byniepodlegaćdecyzji,któ raopierasię
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobectejosobyskutkiprawnelubwpodobnysposó bistotnienaniąwpływa. 

V.SPRZECIW 
21. Osoba, któ rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z
przyczyn związanych z jej szczegó lną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej
danychosobowychopartegonaprzepisieart.6ust.1lit.e,fRozporządzeniaParlamentu
EuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.,wtymprofilowaniana
podstawietychprzepisó w. 
22. Po wniesieniu sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chybaż ewykażeonistnienieważnychprawnieuzasadnionychpodstawdo
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesó w, praw i wolności osoby, któ rej dane
dotyczą,lubpodstawdoustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń . 
23. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,
któ rej dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w
tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiembezpośrednim.Jeżeliosoba,któ rejdanedotyczą,wniesiesprzeciwwobec
przetwarzania do celó w marketingu bezpośredniego,danychosobowychniewolnojuż
przetwarzaćdotakichceló w. 

VI.POSTANOWIENIAKOŃCOWE 
24. Administrator niepodejmujedecyzjiwyłączniewsposó bzautomatyzowany,aniteżnie
wykorzystujedanychosobowychdoprofilowania. 
25. AdministratornieustanawiaInspektoraOchronyDanychOsobowych. 
26. Prawa przysługujące osobie, któ rej dane dotyczą, szczegó łowo opisane w niniejszej
Polityce Prywatności, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisó w prawa, a
zapisó wniniejszejPolitykiPrywatnościwż adensposó bnieograniczajątychpraw. 
27. Zakreswjakichmożliwebędzieskorzystaniezprawprzysługującychosobie,któ rejdane
dotyczą, może być na mocy przepisó wprawaograniczony,wszczegó lnościzewzględu
naprawaiwolnościinnychosó blubzewzględunainterespubliczny. 

28. Osoba, któ rej dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w
szczegó lności w pań stwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca
pracylubmiejscapopełnieniadomniemanegonaruszenia,jeżelisądzi,ż eprzetwarzanie
danych osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r..Nadzień 25kwietnia2018rokuskargę
można wnieść do Generalnego Inspektora Ochrony DanychOsobowychnaadresBiuro
GeneralnegoInspektoraOchronyDanychOsobowychul.Stawki2,00-193Warszawa. 




