Klauzula informacyjna dla formularza zgłoszeniowego
Administrator danych
Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).
Dane kontaktowe
Z
administratorem
można
się
skontaktować
poprzez
adres
email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232
lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka
pocztowa 1008, 00-950 Warszawa
U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub
pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa
1008, 00-950 Warszawa.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych może
skorzystać z przysługujących jej praw za pośrednictwem następujących kanałów
komunikacji: adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem
801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul.
Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
•

•

rozpatrzenia zgłoszenia oraz udziału w Wydarzeniu pod nazwą „Laboratorium
innowacji - Hackathony” i przekazywania bieżących informacji o nich,
w tym ogłoszenia wyników i wydania Nagród oraz rozpatrywania ewentualnych
skarg i reklamacji związanych z organizacją i przebiegiem Wydarzenia podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony
interes, którym jest przeprowadzenie Wydarzenia i konkursu, w których
Uczestnik zdecydował się wziąć udział,
wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych w związku z
przeprowadzeniem Wydarzenia, w tym wynikających z ustaw podatkowych i
przepisów o rachunkowości,
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•

•

•

•

•

w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera, a także w celach
handlowych i marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest
zgoda,
przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora
danych - podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy
oraz zgoda,
przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez
administratora danych oraz podmioty z grupy kapitałowej Banku - podstawą
przetwarzania danych jest zgoda,
promocji Wydarzenia oraz budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w
przestrzeni publicznej i w mediach, w tym poprzez publikacje na stronie
internetowej www.pekao.com.pl . Podstawą prawną przetwarzania Państwa
danych wizerunkowych jest Państwa zgoda.
realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które
administrator uznaje: możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń, cele
archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być także ujawniane:
a) operatorom pocztowym/ firmom kurierskim i organom podatkowym,
Członkom Komisji w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji
Wydarzeń i przyznania Nagrody oraz Nagrody dodatkowej,
b) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy
przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, usługodawcy
hostingowemu, dostawcom oprogramowania,
c) Operatorowi Wydarzeń, w których uczestnik zdecydował się wziąć udział tj.
HUGE THING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Obornicka 330, NIP:
9721238305, KRS: 0000411691, REGON: 302055042,
d) jeżeli wyrazili Państwo zgodę także inne podmioty z grupy kapitałowej
PEKAO.
Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie
internetowej pod adresem www.pekao.com.pl
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana
wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci
administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.
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W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przesłanka prawnie 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 - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –
przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może
Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe:
a) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana
zgody,
b) w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze przetwarzane one będą do czasu wypełnienia
tych obowiązków,
c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Banku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest
przeprowadzenie Wydarzeń, wyłonienie Laureatów oraz przyznanie Nagród, a w
przypadku procesu rekrutacyjnego, bez podania danych osobowych niemożliwym
staje się udział w tym procesie rekrutacyjnym.
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