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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW AKCJI „CHWALIMY SIĘ” 

 

W związku z wprowadzeniem do stosowania przepisów obowiązujące w grupie kapitałowej 

KORBANK wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(dalej: RODO), informujemy: 

 

 

Administratorem Państwa Danych jest KORBANK S.A. :    

 

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj 

zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: 

iod@korbank.pl lub adres pocztowy: ul. Nabycińska 19, 53-667 Wrocław. 

 

Zakres danych, które będziemy przetwarzać to wizerunek, adres email oraz imię i nazwisko. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału                         

w akcji. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, 

reklamowych czy edukacyjnych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą          

w celu obowiązkowej archiwizacji. 

Zebrane dane nie będą przekazywane  innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państw (lub 

organizacji) poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 

oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia 

danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). 

 

mailto:iod@korbank.pl


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może odbyć się w dowolnym czasie, co nie 

będzie miało jednak  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich  danych na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą:ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa ,tel. 22 531-03-00, 

email :kancelaria@uodo.gov.pl w sytuacji kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych  narusza 

przepisy. 

Twoje dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji. 
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