Studio REC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje i przestrzega prawa do prywatności. Poniżej
znajdują się informacje istotne na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane
informacje oraz w jaki sposób Studio REC sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych, stosując odpowiednie
rozwiązania technologiczne oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Niniejsza polityka
prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, jak też obowiązki administratora tych
danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW PROMOCYJNYCH
I AKCJI PROMOCYJNYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”,
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Studio REC Sp. z o.o. informuje, że Administratorem danych osobowych jest
Studio REC Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby 9, 99-400 Łowicz. Osobą kontaktową
wskazaną przez Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
jest Mariusz Kurek: adres do korespondencji: Studio REC Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Dyw. Tadeusza
Kutrzeby 9, 99-400 Łowicz.
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
- przyjmowania zgłoszeń do promocji;
- ustalenia prawa do uzyskania nagrody;
- wydania nagrody;
- rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
- wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze
w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje,
że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji
marketingowych.
3. Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Internetowego.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)

b)
c)

dostosowania zawartości stron Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego
korzystają ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu
Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
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Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia
uniemożliwia wzięcia udziału w akcjach promocyjnych.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
1. Użytkownik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją)
wobec przetwarzania jego danych osobowych do Administratora danych osobowych na adres: Studio REC Sp.
z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Gen. Dyw. Tadeusza Kutrzeby 9, 99-400 Łowicz, lub na adres mailowy:
daneosobowe@studiorec.pl
W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem,
chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw
i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w sytuacji gdy Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom
tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów
informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Użytkowników, podmiotom
realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia
nagród, a także podmiotom obsługującym doradczo, prawnie i księgowo.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj.
Gospodarczy.
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5. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji dotyczących przetwarzania danych,.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań,
dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie
konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem
przechowywania danych.
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