INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nickel Development
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach przy ul.
Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006973;
W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych można
się kontaktować z ADO pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres siedziby ADO wskazany powyżej oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: daneosobowe@nickel.com.pl
Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
zostały pozyskane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i będą
przetwarzane w celach:
a) cyklicznej wysyłki newslettera za pośrednictwem poczty
elektronicznej;
b) przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o
aktualnej ofercie, usługach, konkursach i wydarzeniach oraz
projektach realizowanych przez ADO i spółki z Grupy Nickel;
Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wysyłki newsletterów i
innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie;
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dane
osobowe
nie
będą
przetwarzane
w
celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którym
ADO powierzy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ADO
oraz innym podmiotom, o ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów
prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez
Panią/Pana zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
b) dostępu do danych osobowych;
c) sprostowania danych osobowych;
d) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia
zapomnianym);
e) żądania ograniczania przetwarzania;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) przenoszenia danych;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony
Danych;

