Obowiązek informacyjny,
co do przetwarzanych danych osobowych www.helloice. pl
Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu Hello ICE jest Realizator, czyli
Arskom Group Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411.
Dane kontaktowe:
Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres: iodo@arskom.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe pochodzące od Placówek (w zakresie: imię, nazwisko,
nr telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane w czasie trwania Programu, w celu związanym z przystąpieniem
do niego, wykonania praw i obowiązków związanych z Programem (kontakt z placówkami
zakwalifikowanymi do zorganizowania Dni Bezpieczeństwa), a następnie w okresie archiwizacji.
Okres przetwarzania danych: od dnia zgłoszenia do 31.12.2020.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, m.in. Arskom Group Sp. z o.o., Sp. K. dostawcom usług IT, Kancelarii Prawnej – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu i uzyskania kopii do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania
ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje również Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że podstawą ich przetwarzania
jest obowiązek prawny nałożony na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy
przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora.
Dane te przekazane będą w ustrukturyzowanej formie nadającej się do odczytu maszynowego, jeśli jest to
technicznie możliwe.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawna
uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem
mailowym: iodo@arskom.pl lub listownie na adres Administratora danych podany wyżej.
Informacje o dobrowolności lub obowiązkowi podania danych:
Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej jest warunkiem koniecznym do
wzięcia udziału w Programie, konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak
możliwości brania udziału w Programie.

