
 

 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych osoby, której dane dotyczą. 

 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Currency One SA, ul. Szyperska      

14, 61-754 Poznań.  

 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli 

skorzystania z przysługujących praw dotyczących ochrony danych osobowych, możliwy jest 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@currency-one.com. 

 

3. Przetwarzanie   danych   osobowych   odbywa   się   za   na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b oraz 

f RODO tj, w celu uczestnictwa w Konkursie na pracę dyplomową 2019 oraz jego realizacji, 

rozstrzygnięcia, w celu publikacji danych osobowych laureatów Konkursu na pracę dyplomową 

na stronie internetowej Administratora Danych (Walutomat.pl, Currency-one.com), w 

informacjach prasowych wysłanych do mediów oraz w kanałach social media administratora 

danych na podstawie dobrowolnej zgody, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.   

Odbiorcami   Pani/Pana   danych   osobowych   mogą   być   banki w zakresie wysyłki nagrody, 

firmy kurierskie lub Poczta Polska.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane przez okres trwania Konkursu na pracę 

dyplomową 2019 w celu jego przeprowadzenia a także po jego zakończeniu maksymalnie 

przez okres 6 lat od dnia zakończenia konkurs w celu dochodzenia roszczeń w związku z 

realizacją Konkursu na pracę dyplomową.  

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

– dostępu   do   treści   danych,    

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

– usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  art. 21 RODO, 

– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. 

 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

8. Podanie   danych   osobowych   ma   charakter   dobrowolny   ale   jest   niezbędne do realizacji 

celów, o których mowa w pkt.3. 
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9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

10. Pani/Pana dane nie będą przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach 

biznesowych. 


