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Regulamin Promocji „Auto Samowystarczalne – Promocja Columbus”

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad promocji „ Auto Smowystarczalne – Promocja Columbus” (zwanej dalej: “Promocją”).

Każdy uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia zasady i warunki udziału w Promocji.

Regulamin dostępny jest także w siedzibie Organizatora oraz pod adresem internetowym: https://columbusenergy.pl/strefa-klienta; https://columbusenergy.pl/lp/arval/;

Organizator – Columbus Energy S.A ., ul. Jasnogórska nr 9, 31-358 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, REGON: 241811803, BDO: 000258633, o kapitale zakłado-

wym w wysokości 129.982.198,50 PLN, w całości opłaconym, będąca dużym przedsiębiorcą;

Arval – Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819, NIP 521-30 -33 - 865 o kapitale zakładow ym w w ysokości 11. 500.000 złotych  

w całości opłaconym, będąca dużym przedsiębiorcą;

Promocja – akcja promocyjna przygotowana przez Organizatora, której zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie;

Nagroda – rabat na zakup Instalacji Fotowoltaicznej o wartości 10% kwoty określonej w Umowie Sprzedaży i Montażu;

Instalacja Fotowoltaiczna – instalacja fotowoltaiczna  w rozumieniu Umowy Sprzedaży i Montażu;

Uczestnik / Uczestnik Promocji – osoba, która spełniła warunki określone w ramach niniejszego Regulaminu;

Umowa Sprzedaży i Montażu / Umowa PV – umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, zawarta z Organizatorem;

Umowa Najmu – umowa zawarta między Uczestnikiem a Arval, której przedmiotem jest najem samochodu elektrycznego;

Umowa EV – umowa zawarta między Uczestnikiem a Arval, której przedmiotem jest sprzedaż i montaż ładowarki do samochodu elektrycznego; 

Landing / LP – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem  https://columbusenergy.pl/lp/arval/,  lub strona internetowa Arval dostępna pod adresem: https://www.arval.pl/oferta 

-msp/columbus za pomocą której Zainteresowany może wyrazić chęć udziału w Promocji oraz wyrazić niezbędne prawem zgody, umożliwiające Organizatorowi kontakt z Zainteresowanym;

Zainteresowany – osoba fizyczna lub osoba prawna , a tak że jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną , która zamierza wziąć udział  

w Promocji.

RODO - Rozporządzenie 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).

Promocja trwa od 10 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. lub do odwołania.

W przypadku zakończenia, odwołania lub zawieszenia Promocji, Uczestnikowi przysługiwać będzie Nagroda, tylko o ile najpóźniej w chwili zakończenia lub odwołania Promocji spełnione są 

wszystkie przesłanki, o których mowa w pkt. IV Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także czasowego zawieszenia lub zakończenia Promocji, w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, obejmujących 

zwłaszcza konieczność dostosowania warunków Promocji do przepisów prawa bądź zmiany organizacyjnych lub technicznych warunków Promocji . Organizator poinformuje Zaintereso -

wanych o zmianie Regulaminu, a także zawieszeniu lub zakończeniu Promocji , nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu lub nie później niż za  

7 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Promocji. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub 

mediów społecznościowych (tj. oficjalnego profilu Organizatora na portalach facebook, instagram lub linkedin).

Zainteresowani mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące udziału w Promocji po skontaktowaniu się z Organizatorem za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem telefonu:  

12 307 30 96.

Udział w Promocji jest dobrowolny, bezpłatny i powinien być poprzedzony akceptacją niniejszego Regulaminu w całości. Jeżeli Zainteresowany lub Uczestnik nie akceptuje treści Regulaminu, 

to nie powinien brać udziału w Promocji.

Uczestnikiem Promocji jest Zainteresowany, który:

a. wyraził niezbędne prawem zgody, zwłaszcza poprzez LP, umożliwiające skontaktowanie się z nim telefonicznie przez Organizatora w celach marketingowych;

b. otrzymał od Arval ofertę zawarcia Umowy EV;

c. otrzymał od Arval ofertę zawarcia Umowy Najmu;

d. otrzymał od Organizatora ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży i Montażu.

Uczestnikowi przysługuje prawo do Nagrody w następujących sytuacjach:

a. Uczestnik zawarł z Arval Umowę EV i Umowę Najmu oraz w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia tych umów, zawarł Umowę Sprzedaży i Montażu z Organizatorem (Nagroda zostanie 

uwzględniona w ramach zawieranej Umowy Sprzedaży i Montażu);

b. Uczestnik zawarł Umowę Sprzedaży i Montażu oraz w ciągu 14 dni roboczych od jej zawarcia, zawarł Umowę EV oraz Umowę Najmu z Arval (w takim przypadku, Organizator przeliczy 

kwotę wynagrodzenia uzgodnioną z Uczestnikiem w Umowie Sprzedaży i Montażu, uwzględniając Nagrodę).

Uczestnikowi przysługuje prawo do Nagrody również w sytuacji , w której Arval odmówi zawarcia Umow y EV lub Umow y Najmu z uwagi na negaty wną decyzję kredytową umoty wowaną 

brakiem zdolności kredytowej Uczestnika, jeśli:

a. Umowa Sprzedaży i Montażu zostanie zawarta w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika negatywnej decyzji;

b. negatywna decyzja zostanie otrzymana przez Uczestnika w terminie 14 dni roboczych od zawarcia Umowy Sprzedaży i Montażu  (w takim przypadku, Organizator przeliczy kwotę wyna-

grodzenia uzgodnioną z Uczestnikiem w Umowie Sprzedaży i Montażu, uwzględniając Nagrodę).

Nagroda przysługuje również w sytuacji, kiedy Umowa Sprzedaży i Montażu zostanie zawarta:

a. przez Uczestnika wspólnie z innym podmiotem po stronie kupującego;

b. przez Uczestnika jako osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, w sytuacji kiedy Umowa Najmu lub Umowa EV została zawarta przez Uczestnika jako przedsiębiorcę.

W przypadku rozwiązania Umowy EV lub Umowy Najmu w ciągu 6 miesięcy od ich zawarcia, z przyczyn innych niż nienależyte wykonanie tych Umów przez Arval, Uczestnik zobowiązany jest 

do zwrotu przyznanej Nagrody i zapłaty wynagrodzenia z tytułu Umowy Sprzedaży i Montażu w pełnej wysokości.

Uczestnik Promocji zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania Nagrody i przekazania Organizatorowi informacji potwierdzają-

cych spełnienie tych warunków w deklarowanych przez Uczestnika terminach. Powiadomienie powinno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od dnia spełnienia warunków, drogą mailową na 

adres e-mail: bok@columbusenergy.pl, telefonicznie pod numerem infolinii 12 307 30 96 lub korespondencyjnie – listem na adres siedziby Organizatora.
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Organizator Promocji jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. 

Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności wszelkie środki uniemożliwiające osobom 

trzecim jakikolwiek dostęp do danych.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO - w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu oraz w treści Klauzuli 

informacyjnej dla Uczestnika Promocji stanowiącej Załącznik do Regulaminu.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do skorzystania z Promocji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału  

w Promocji.

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, wydania Nagród oraz postępowania reklamacyjnego w oparciu o stosowne 

podstawy prawne, szczegółowo wykazane z Klauzuli informacyjnej.

Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników Promocji, którzy wyrazili na to stosowną zgodę, Arvalowi jako Podmiotowi Przetwarzającemu dane w trybie art. 28 ust. 3 RODO 

na podstawie stosownej Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartej uprzednio pomiędzy Organizatorem a Arvalem.

Uczestnikom przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, tj . prawo do kontroli sposobu przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, a zwłaszcza prawo dostępu do danych, 

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nie-

prawdziwe lub został y zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego został y zebrane. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W szczególności Uczestnikom przysługuje prawo do wycofania wszystkich 

zgód w dowolnym momencie, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania ich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpł ywa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie powyżej, Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Organizatora za pośred-

nictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@columbusenergy.pl, telefonicznie pod numerem: +48 725 400 117 albo pisemnie za pośrednictwem listu na adres Organizatora: Columbus 

Energy S. A ., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych został y określone w informacji o zasadach 

przetwarzania danych osobowych, określającej zasady przetwarzania danych i dostępnej na stronie www.columbusenergy.pl/relacje-inwestorskie/regulacje/.

Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Promocji oraz w ciągu 60 dni od jej zakończenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę 

reklamacji. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania na poczcie lub wysłania wiadomości e-mail.

Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien wykazać okoliczności świadczące o zachowaniu powyższych terminów. Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 ustosunkowuje się 

do niej w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana (zgodnie z dyspozycją Polecającego) pisemnie 

za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny lub adres email wskazany w reklamacji.

Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko,

b. adres do korespondencji,

c. dokładny opis i przyczynę reklamacji oraz żądanie,

d. adres e-mail.

Jeżeli reklamacja uniemożliwia nadanie jej biegu, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia (pod rygorem odrzucenia), chyba że Uczestnik nie wskazał danych na to pozwalających.

Platforma ODR dot. polubownego rozwiązywania sporów z Konsumentami:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Rejestr podmiotów 

zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_obowiazki_informacyjne.php#faq2923.   Podmiotem właściwym dla CE zajmujący 

się polubownym rozwiązywaniem sporów jest: Inspekcja Handlowa, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, adres internetowy: www.krakow.wiih.gov.pl.

Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.

Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkujący i nie stanowią podstawy do interpretowania jego treści.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Promocji

Administratorem danych osobowych jest Columbus Energy S. A . z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa  

- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, 

NIP: 9492163154, REGON: 241811803.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Z Insp ek torem można si ę skontak tować pod adresem iod@columbusenergy. pl , pod numerem telefonu: +4 8 725 4 0 0 117 lub pocztą tradycyjn ą pod adresem C olumbus Energy S . A . ,  

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

Administrator może przetwarzać dane osobowe:

1 )  w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy;

a.  przetwarzanie danych kontrahenta umowy odbywa się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b.  podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem podjęcia działań związanych z finalizowaniem umowy;

c.  bez podania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe;

2 ) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów;

a. przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja swoich praw (na przykład dochodzenie należności) w przypadku ewentualnego sporu;

c. w przypadku tego celu przetwarzania Administrator będzie dysponował już danymi osobowymi, w związku z zawartą z osobą, której dane dotyczą umową;

d. podanie innych danych osobowych może być jednak wymogiem ustawowym wynikającym z prowadzonego sporu, ale będzie to zależeć od konkretnej sytuacji;

3 ) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu wykonania obowiązków prawnych cią żących na Administratorze       

związanych z , co jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

a. podanie danych, które są przetwarzane w tym celu (np. danych faktury) jest wymogiem ustawowym;

b. brak podania danych uniemożliwiłby zawarcie umowy lub w konkretnym przypadku na przykład wystawienie faktury.

Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.

Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych).

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podw ykonawcom, tj . podmiotom, z usług których korzysta , a przy realizacji których dochodzi do  przy przetwarzania na podstawie 

stosownej podstawy prawnej. 

Odbiorcami danych osobowych przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Administratora mogą być w szczególności:

1 ) Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., jako Partner Administratora przy organizacji Promocji “Auto-Samowystarczalne”

2 ) podwykonawcy Administratora świadczący usługi wykonywania fotografii, nagrań wideo, montażu i edycji multimediów;

3 ) podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT;

4 ) dostawcy usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;

5 ) dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora.

Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, które zapewniają Administratorowi wsparcie w prowadzeniu rachunkowości i księgowości 

oraz przeciwdziałaniu. Szczegółowe informacje na temat grupy kapitałowej Administratora znajdują się na stronie internetowej www.columbusenergy.pl/relacje-inwestorskie.

Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom takim jak: banki, dostawcy usług płatności elektronicznej,  podmioty świadczące usługi  kurierskie lub pocztowe, podmioty świad-

czące usługi transportowe lub spedycyjne, podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentów, podmioty świadczące usługi windykacji  należności, kancelarie prawne, doradcy 

podatkowi, notariusze, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Dane osobowe mogą być również udostępnione partnerom Administratora, którzy będą mogli korzystać z wizerunku osoby, której dane dotyczą,  zgodnie z udzielonym przez osobą, której 

dane dotyczą zezwoleniem. Wzór zgody został określony w Załączniku do Regulaminu.

Dane osobowe mogą zostać również udostępnione odbiorcom działań marketingowych prowadzonych przez Administratora.  

Jeżeli działania marketingowe Administratora będą prowadzone w mediach społecznościowych, to dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które zarządzają określonymi serwi-

sami, na przykład:

a. w ramach serwisu Facebook oraz serwisu Instagram może to być Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, 

b. w ramach serwisu YouTube może to być Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii,

c. w ramach serwisu LinkedIn może to być LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii,

d. w ramach serwisu Twitter może to być Twitter International Company z siedzibą w Irlandii,

e. w ramach serwisu TikTok może to być TikTok Technology Limited z siedzibą w Irlandii.

Dane osobowe mogą być udostępnione także użytkownikom tych serwisów.

Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli tzw. RODO przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobow ych  

w Columbus Energy S. A ., zwanej dalej Administratorem.

ADMINISTR ATOR I INSPEK TOR OCHRONY DANYCH

CELE I PODSTAW Y PR AWNE PRZET WARZ ANIA DANYCH

ODBIORCY DANYCH

PRZET WARZ ANIE DANYCH OSOBOW YCH W COLUMBUS ENERGY S. A .
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Columbus Energy S.A. 

mail: bok@columbusenergy.pl

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
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BDO: 000258633

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celu zarządzania organi-

zacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora.

W przypadku korzystania z usług Google Ireland Limited Administrator wprowadził ustawienia, zgodnie z którymi Google powinno przechowywać dane osobowe w Europejskim Obszarze Go-

spodarczym. Informacje na temat przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy przez Google Ireland Limited znajdują się pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy

Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.

com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z podmiotem, z usług którego Administrator korzysta do obsługi administracyjnej, wraz z informacją o standardowych klauzulach 

umownych są dostępne pod linkiem: https://cdn.zapier.com/storage/files/46ac3128100f09a5eeda6ceb7bdb61aa.pdf.

Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały 

zebrane.

Dane osobowe przetwarzane:

1 ) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań, o ile nie doszło do zawarcia umowy;

2 ) w celu wykonania umowy – będą przechowywane przez okres w jakim umowa jest realizowana i przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok; przedłużenie o rok 

wynika z faktu, że Administrator mógłby się dowiedzieć o zgłoszeniu do niego roszczeń już po upływie okresu przedawnienia (np. przez doręczeniu mu pozwu);

3 ) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów – będą przechowywane przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok; przedłużenie 

o rok wynika z faktu, że Administrator mógłby się dowiedzieć o zgłoszeniu do niego roszczeń już po upływie okresu przedawnienia (np. przez doręczeniu mu pozwu);

4 ) w celu prowadzenia monitoringu oraz ewidencjonowania osób poruszających się po terenie Administratora – będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich prze-

twarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania;

5 ) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i rachunkowości – będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Administrator mógł pozyskać dane osobowe:

1 ) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;

2 ) od kontrahenta z którym osoba, której dane dotyczą jest związana.

Administrator nie podejmuje wobec osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób 

skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1 ) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2 ) prawo do sprostowania danych osobowych;

3 ) prawo do usunięcia danych osobowych;

4 ) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5 ) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6 ) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7 ) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może 

przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
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