
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeostwa każdemu 

użytkownikowi naszego serwisu internetowego www.teamcraft.com.pl 

2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie 

i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych 

zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeostwa 

użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych  

i organizacyjnych. 

3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej 

Polityki prywatności. 

4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Nasz serwis 

internetowy może zawierad odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, 

by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznad się z polityką prywatności tam 

ustaloną. 

5. Administratorem naszego serwisu internetowego jest INNOVA Paweł Wierzbicki z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa.  

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu 

internetowego mogą byd kierowane na adres mailowy promocje@teamcraft.com.pl. 

 

     

 

Oświadczam, że dobrowolnie podaję swoje dane osobowe i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych podanych w formularzu w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej organizowanej 

przez INNOVA Paweł Wierzbicki, zgodnie z zasadami określonymi w poniższej klauzuli informacyjnej: 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, 

że będziemy przetwarzad Pani/Pana dane osobowe w sposób szczegółowo wskazany poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INNOVA Paweł Wierzbicki z siedzibą w 

Warszawie, ul. Rakowiecka 36, tel. +48 662 080 109, email: promocje@teamcraft.com.pl 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody osoby przekazującej dane *art. 6 ust. 

1 lit. a) Rozporządzenia+, w celu: 

 Przyjmowania zgłoszeo udziału w akcji promocyjnej 



 

 

 Potwierdzenia prawa do otrzymania nagrody przez Laureata akcji promocyjnej 

 Wydania nagrody 

 Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji 

 Sprawozdawczości finansowej 

III. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: 

Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

 Podstawowe dane identyfikacyjne, tj. imię i nazwisko 

 Elektroniczne dane identyfikacyjne, tj. adres e-mail, numer telefonu 

IV. Odbiorcy danych 

 Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostad przekazane niżej wskazanym 

podmiotom w celu realizacji przez administratora danych obowiązków organizatora akcji 

wynikających z regulaminu akcji promocyjnej oraz obowiązków wynikających z przepisów 

prawa: 

 pracownikom i podwykonawcom, z których pomocy korzystamy przy przetwarzaniu 

danych osobowych: są to pracownicy firmy INNOVA, lub osoby zaangażowane na 

podstawie umów cywilnoprawnych; 

 podmiotom zlecających agencji jako organizatorowi przeprowadzenie akcji promocyjnej; 

 podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, 

systemów informatycznych, serwisów www, w których gromadzone są Pani/Pana dane 

osobowe; 

 podmiotom odpowiedzialnym za realizację nagrody; 

 podmiotom świadczącym usługę doręczenia nagród – poczta/ firmy kurierskie; 

 podmiotom obsługujących organizatora księgowo i prawnie; 

 organom administracji skarbowej. 

V. Przekazywanie danych do paostw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Informujemy, iż nie będziemy przekazywad Pani/Pana danych osobowych do paostwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

VI. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia akcji 

promocyjnej, o którym mowa w pkt. II przez czas niezbędny do realizacji i przeprowadzenia akcji 

promocyjnej, a także jej rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, po czym 

zostaną trwale usunięte.  

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą byd przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

VII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane: 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do: 

 dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych: 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może 

Pani/Pan zażądad, abyśmy je usunęli; 



 

 

 ograniczenia przetwarzania danych: 

Informujemy o możliwości zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie 

do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działao, jeżeli Pani/Paoskim 

zdaniem przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane w sposób bezpodstawny; 

lub też jeżeli Pani/Pan nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony Pani/Pana roszczeo; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem 

przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych: 

Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo otrzymad od administratora danych  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

dane osobowe jej dotyczące, dostarczone na podstawie wyrażonej przez nią zgody lub umowy. Prawo 

do przeniesienia danych osobowych obejmuje także możliwośd zlecenia administratorowi danych 

przesłanie tychże danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego: 

Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, na wypadek uznania, że dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z prawem, uprawniona jest do złożenia w tej sprawie skargi do 

właściwego organu nadzorczego; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

W każdej chwili może Pan/Pani cofnąd zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie 

zastrzegamy, że cofnięcie zgody nie będzie wpływad na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Wszelkie szczegółowe informacje 

oraz wytyczne dotyczące możliwości wykonywania przez Panią/Pana praw związanych z 

przetwarzaniem Pani/Paoskich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem 

www.teamcraft.com.pl 

Wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane 

należy kierowad, po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, na adres: 

email: promocje@teamcraft.com.pl lub dzwoniąc pod nr tel. +48 662 080 109. 

VIII. Warunek wzięcia udziału w akcji promocyjnej 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wysłania zgłoszenia i wzięcia 

udziału w akcji promocyjnej, o którym mowa w pkt II. Niepodanie danych wymaganych w formularzu 

zgłoszeniowym skutkowad będzie wadliwością zgłoszenia i odmową jego przyjęcia, a w konsekwencji 

brakiem możliwości wzięcia udziału w akcji promocyjnej. 

IX. Profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

Profilowania. 

X. Przekazywanie danych do innych Paostw 

Pani/Pana danie nie będą przekazywane do Paostwa trzeciego, tzn. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

 


