KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
You’ll Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B 80-386 Gdańsk; wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587456, NIP: 5851472569, REGON:
363039943.
Z Administratorem Danych Osobowych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem:
1/ poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@youll.pl
2/ poczty tradycyjnej – wysyłając list na adres: ul. Lęborska 3B | 80-386 Gdańsk
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie celu przetwarzania jakim jest przebieg i
realizacja konkursu oraz wykonanie umowy lub umów z nim związanych (art. 6 ust. 1 lit. a i b
RODO) – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z
konkursem, jego przebiegiem i organizacją oraz wykonaniem umów z nimi związanymi.

Przetwarzanie obejmuje dane przekazane przez Panią/Pana w związku z udziałem w Konkursie,
w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane kontaktowe
(telefon, mail), informacje o autorstwie projektu.
Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie na przechowywaniu danych na elektronicznych
nośnikach informacji, lub w formie papierowej.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)

prawo do usunięcia danych osobowych, jedynie jednak w zakresie, w jakim nie uchybia to

przepisom szczególnym – przede wszystkim przepisom regulującym sposób świadczenia usług
medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, jej przechowywania i udostępniania;
d)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f)

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Odmowa lub żądanie zaniechania przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji
umowy, wiąże się z równoczesnym złożeniem oświadczenia o wycofaniu pracy konkursowej.
Dane osobowe nie będą w zakresie realizacji umowy przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą profilowane.

Dane osobowe będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym – tj. do Tajwanu – podmiotowi, na rzecz którego Organizator
działa, tj. Taiwan External Trade Development Council, 6th Fl., 333 Keelung Rd., Sec. 1,
11012 Taipei, Taiwan.

