
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako
RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest PPG Global Services Poland Sp. z o.o., z
siedzibą  we  Wrocławiu:  ul.  Skłodowskiej-Curie  12,  50-381  Wrocław
(„Administrator”).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wzięcia  udziału  przez  Panią/Pana  w  Akcji  promocyjnej  „Escape  room  –
Historia w kolorach” i jej przeprowadzenia, w tym kontaktu z Panią/Panem,
jak również umożliwienia Pani/Panu darmowego skorzystania z Escape room,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;

b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności  gospodarczej,  w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  dla
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
co jest  prawnie  uzasadnionym interesem na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  f
RODO.

3. Obiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora,
a także Beyond The Wood Maciej Wanicki z siedzibą we Wrocławiu ul. Dworcowa
16  b,  50-456  Wrocław,  prowadzącego  Escape  room  we  Wrocławiu,  przy  ul.
Dworcowej 16B/U1, jak również firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w
zakresie  wsparcia  procesów IT,  a  także  doręczania  korespondencji  i  niszczenia
dokumentacji oraz spółki z grupy PPG. 

4. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas  trwania Akcji  Promocyjnej,  tj.  do
dnia  31.10.2019,  nie  jednak  nie  dłużej  niż  do  momentu  wycofania  przez
Panią/Pana zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania  a także prawo do przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie  danych  jest  dobrowolne  lecz  niezbędne  w celu  przeprowadzenia  Akcji
Promocyjnej „Escape room – Historia w kolorach”.

8. Pani/Pana dane osobowe nie  będą wykorzystywane  do profilowania,  w tym do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji

9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu,
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.


