Certyfikat „Klubu Kumpli”
Polityka prywatności
Certyfikat „Klubu Kumpli” („Program”) to program organizowany przez spółkę Turner Broadcasting
System Europe Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod
numerem 01927955, pod adresem: 16 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7HS. ("Turner, My,
Nas, Nasz").
Prosimy o dokładne zapoznanie się z przedmiotową Polityką.

1.

Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?

Turner Broadcasting System Europe Limited jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich
danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Programu.

2.

Co obejmuje niniejsza Polityka?

Polityka ta odnosi się tylko do Twojego uczestnictwa w programie.

3.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Będziemy gromadzić informacje o Tobie, ograniczające się do danych, które dostarczysz nam
uczestnicząc w Programie, jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwa szkoły.

4.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy nami i do celów związanych z Twoimi i
naszymi uzasadnionymi interesami.
Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przesłania Tobie certyfikatu „Klub
Kumpli”.
Do celów, które są wymagane przez prawo, możemy używać danych osobowych w odpowiedzi na
wnioski, które otrzymamy od organów rządowych lub organów ścigania prowadzących postępowanie,
lub w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych.

5.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wysyłania Tobie
certyfikatu „Klubu Kumpli”, zaraz po tym Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
W niektórych sytuacjach, możemy zachować Twoje dane osobowe na dłuższy czas, na przykład, gdy
jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi lub
księgowymi.

6.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane tylko na terenie Unii Europejskiej.

7.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

W pewnych okolicznościach, możemy być zobowiązani do udostępniania niektórych
przechowywanych przez nas informacji, które mogą zawierać dane osobowe, na przykład w
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odpowiedzi na proces sądowy, w odpowiedzi na nakaz lub wezwanie, wniosek organu ścigania lub
agencji rządowej.

8.

Twoje Prawa

Dysponujesz szeregiem praw dotyczących Twoich danych osobowych. Każde z tych praw zostało
podane poniżej:








Prawo do informacji
Prawo dostępu.
Prawo do sprostowania
Prawo do usunięcia
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do przenośności informacji
Prawo do sprzeciwu

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tych praw, prosimy o kontakt pod
adresem: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK. Należy pamiętać, że
możemy poprosić o dowód tożsamości.
Jeśli masz powody do skargi na temat wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać daną kwestię. Jeśli nie będziemy w stanie pomóc,
masz także prawo do złożenia skargi do brytyjskiego organu nadzorczego, Information Commissioner’s
Office (www.ico.org.uk).
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