Polityka prywatności – informacje na temat przetwarzania danych w ramach naboru do Programu
Niniejszy dokument (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób,
które biorą udział w naborze do Programu w ramach akcji „Usłysz kulturę”.
Polityka stanowi załącznik do regulaminu Programu (dalej: „Regulamin”) i jest jego integralną częścią.
Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane
im
w Regulaminie.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych, podanych w ramach zgłoszenia do Programu, jest AUDIOTEKA
S.A.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000391239, NIP: 5213618086, REGON: 142929237, z kapitałem zakładowym 2.117.208 złotych opłaconym
w całości (dalej: „Audioteka”, „Administrator” lub „my”).
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Wysyłając nam swoje zgłoszenie, zgadzasz się, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe zawarte w
formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach. Dane te będą przez nas przetwarzane wyłącznie w
celu zapewnienia Ci możliwości wzięcia udziału w naborze do Programu, w tym w celach kontaktowych.
Podstawą przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dotyczą dane). Zgoda
może zostać wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak wyrażenia zgody lub jej wycofanie oznacza brak
możliwości udziału w programie.
Z wybranymi Uczestnikami możemy skontaktować się, aby nawiązać z nimi współpracę. W takiej sytuacji
przetwarzanie danych osobowych związane z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy z Uczestnikiem
będzie mieć swoją podstawę w przepisie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie
danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli jest ono konieczne do wykonania umowy zawartej z osobą,
której dotyczą dane lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy.
Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby wziąć udział w
naborze do Programu (bez uzupełnienia formularza nie będzie możliwe przesłanie zgłoszenia).
Okres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas trwania naboru do Programu, z następującymi
zastrzeżeniami. Jeśli nie zdecydujemy się zaprosić Cię do współpracy, Twoje dane zostaną przez nas usunięte
w terminie wynikającym z Regulaminu jednak nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia naboru; w
przeciwnym wypadku dane będziemy przetwarzać dalej, aby móc się z Tobą skontaktować, zawrzeć z Tobą
umowę i ją wykonywać. Oczywiście w sytuacji, w której wycofasz swoje zgłoszenie albo skutecznie zgłosisz
sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, Twoje dane osobowe zostaną
przez nas usunięte.
Profilowanie
Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie hostingodawca Strony internetowej.

1

W związku z tym, że korzystamy z narzędzi oferowanych przez Google (aplikacji Google Forms), utrzymywanych
na serwerach ulokowanych na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących
państw trzecich: Stanów Zjednoczonych Ameryki – wobec których odpowiedni stopień ochrony danych został
stwierdzony w decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, oraz do
Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej) - na podstawie klauzul umownych zapewniających
odpowiedni poziom ochrony, zgodnych ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji
z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych
osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Możliwe jest uzyskanie od Administratora kopii danych
przekazywanych do państwa trzeciego.
Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone uprawnienia:
1) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz
do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest
darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne)
masz prawo zażądać ich sprostowania;
3) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, kiedy dane przestaną być potrzebne
Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na
przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie
prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia
danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej
zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje
dane do innego administratora;
5) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie, wysyłając nam
wiadomość e-mail (adres poniżej), jednak nie będzie mieć to wpływu na legalność przetwarzania
danych dokonanego przed wycofaniem zgody;
6) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez
określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń)
Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
7) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną
jest tzw. „prawnie uzasadniony interes” administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu,
Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celach;
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub chcesz
skorzystać z ww. przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami listownie (adres wskazany powyżej) lub
mailowo, pisząc na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@audioteka.com.

Pliki cookies
Administrator informuje, że na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Informacje o rodzajach,
celach i okresie działania tych plików możesz odnaleźć pod adresem: www.uslyszkulture.pl
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