Załącznik 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów promocji wyników
oraz informowania o przebiegu konkursu na nazwę oraz hasło reklamowe dla proponowanego
parku na Górkach Czechowskich
Działając w imieniu TBV Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest spółka TBV Investment Sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie, ul. Pana Balcera 6b, 20-631 Lublin, zwana dalej Administratorem
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów promocji wyników oraz informowania
o przebiegu konkursu na nazwę oraz hasło reklamowe dla proponowanego parku na Górkach
Czechowskich
3) Pani/Pana dane będą udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, jak również w zakresie niezbędnym do
realizacji celów związanych z promocją oraz informowaniem o przebiegu konkursu,
realizowanych przez administratora za pośrednictwem jego pracowników oraz
współpracowników;
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.),
zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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,Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania
ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.), zwanego dalej RODO, co oznacza, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody;
5) w zakresie, na zasadach oraz na warunkach określonych w Ustawie oraz RODO posiada
Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora.

