
Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia 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) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe 

znajdują się w naszej bazie, a my dochowujemy wszelkich starań, aby były one 

przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Wydawnictwo AIDCAS Magazyn Wesele, ul. Świętego Tomasza 1, 31-014 Kraków  

e-mail: info@magazynwesele.pl  

 

2. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe  

w celach:  

- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji wysyłki 

nagrody wygranej w konkursie; 

- czynności niezbędnych w przekazaniu nagrody oraz kontaktu w sytuacji, gdy na drodze 

przekazania nagrody nastąpiły jakiekolwiek niedogodności; 

- prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług; 

 

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe 

dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy z osobą, 

której dane osobowe dotyczą; 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne 

do wykonania zawartej umowy. 

 

4. Cel i okres przechowywania danych osobowych:  

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy w celach: 

- utrzymywania nawiązanych relacji na wysokim poziomie pozostając w stałej relacji z 

naszymi klientami, partnerami lub podwykonawcami; 

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; 

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych. 

 

5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora 

danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych osobowych. Osoba taka ma również prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami 

Rozporządzenia. 


