
Informacja o Administratorze
Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  spółka   Zjednoczone  Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-075 Warszawa ul. Senatorska 13/15 (dalej ,,Spółka”). Z
administratorem można się skontaktować na adres email: kontakt@julinek.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować na adres
email:  iod@zprsa.pl

Cel, podstawa prawna przetwarzania danych, okres przetwarzania
Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
 Udzielenia  odpowiedzi  na  skierowane  zapytanie,  wyjaśnienie  zgłoszonego  problemu,  co

stanowi prawnie uzasadnione interesy Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)-
dane będą przetwarzane do czasu odpowiedzi na przesłane zapytanie, załatwienia sprawy
oraz jej udokumentowania.

 W celu ustalenia,  dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co
stanowi prawnie uzasadnione interesy Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO)-
dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zobowiązania.

 W  przypadku  wyrażenia  przez  Państwa  zgody  marke ngowej  –  w  celu  przesyłania
niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, na podany przez Państwa adres
email,  w związku z wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - dane będą przetwarzane do
czasu wycofaniaa zgody.

Państwa uprawnienia
Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:
 Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 Prawo sprostowania danych osobowych. 
 Prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim dane przetwarzane są

na podstawie zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, przed wycofaniem zgody).

 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa).

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki (np. obsługa
IT, kancelarie prawne, podmiot świadczący usługi księgowe oraz doradcze).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych (oznaczonych jako wymagane) jest konieczne do obsługi
zapytania  wysłanego  przez formularz  kontaktowy.  Niepodanie  danych będzie  skutkować  brakiem
możliwości przesłania zapytania tą drogą.



Wyrażenie przez Pańśtwa zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody, będzie skutkował brakiem
otrzymywania od Spółki informacji handlowych drogą elektroniczną. 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
nie będą profilowane.

Przekazywanie danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.


