REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „POZNAJ ŚWIAT Z INPRO”
1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Poznaj Świat z INPRO” zwaną w dalszej części
„Akcją Promocyjną” jest INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Opata Jacka Rybińskiego 8,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071, NIP:
589-000-85-40 wysokość kapitału zakładowego: 4.004.000,00 zł („Organizator), przy
współpracy z miesięcznikiem „Poznaj Świat” z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 17, 80-252
Gdańsk.
2. Przedmiotowy Regulamin określa zasady i warunki przystąpienia oraz udziału w Akcji
Promocyjnej, która odbędzie się w dniach od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3. Do skorzystania z Akcji Promocyjnej opisanej niniejszym Regulaminem uprawniona jest każda
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymogi
zawarte w dalszych częściach Regulaminu.
4. Zakresem Akcji Promocyjnej objęta została roczna prenumerata miesięcznika „Poznaj Świat”
wydawanego przez Probier Leasing sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku, Kowale, ul.
Glazurowa 7, 80-180 Gdańsk.

2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej
1. Organizator przeprowadza Akcję Promocyjną w dniach od 1 września 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.
2. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, i która spełnia
wymogi zawarte w Regulaminie w punkcie 2.3 może wziąć udział w Akcji Promocyjnej. Osoba
opisana w zdaniu poprzedzającym zwana jest dalej „Uczestnikiem Akcji Promocyjnej”.
3. Warunki wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej:
a) Status klienta firmy INPRO S.A., który w dniach 1 września 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
podpisze informację o warunkach zawarcia umowy deweloperskiej, prospekt informacyjny
oraz umowę deweloperską .
b) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i udzielenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Akcji Promocyjnej.

3. Zasady korzystania z rabatu
1. Akcją Promocyjną objęta jest roczna prenumerata miesięcznika „Poznaj Świat”
dostarczana w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Po 31 grudnia 2019 r.
Akcja Promocyjna wygasa.

2. Magazyn „Poznaj Świat” zobowiązuje się do mailowego i/lub telefonicznego kontaktu z
Uczestnikami Akcji Promocyjnej dnia 2 stycznia 2019 r.
3. Akcja Promocyjna opisana przedmiotowym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami
przyznawanymi przez Organizatora.
4. Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo wymiany rabatu na inną rzecz w cenie
odpowiadającej jego wartości, wymiany na ekwiwalent pieniężny lub też jakikolwiek innych
środek płatniczy. Udzielony rabat ma charakter nieprzenoszalny.
5. Uczestnicy Akcji Promocyjnej nie ponoszą kosztów prenumeraty.
4. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej
1. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest wyrażenie
zgody na zapisy umieszczone w Klauzuli.
2. Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi Zgłoszenie do udziału w promocji „Poznaj Świat z
INPRO”. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest wypełnienie
zgłoszenia.
5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej pod adresem
www.inpro.com.pl
2. Uczestnik Akcji Promocyjnej może zgłosić reklamację związaną z Akcją Promocyjną w formie
pisemnej na adres Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt. 1. Reklamacja powinna zawierać
co najmniej określenie, od kogo ona pochodzi, opis zdarzenia stanowiącego podstawę
reklamacji, żądanie Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz jego zwięzłe uzasadnienie. Organizator
ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
3. Wszyscy Uczestnicy Akcji Promocyjnej podlegają niniejszemu Regulaminowi. Przystąpienie do
Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Akcji Promocyjnej
przedmiotowego Regulaminu w całości i zobowiązaniem się Uczestnika Akcji Promocyjnej do
przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik Akcji
Promocyjnej spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji Promocyjnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa.
5. Akcja Promocyjna odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin Akcji Promocyjnej wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. i trwa do dnia 31
grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1
Klauzula Informacyjna INPRO S.A.

I Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest INPRO S.A.,
z siedzibą przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306071 i posługująca się
numerem NIP 5890008540 zwana dalej „Administratorem”, kapitał zakładowy 4 004 000,00 złotych.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach
ochrony swoich danych osobowych; pod adresem e-mail: daneosobowe@inpro.com.pl. ; pod
numerem telefonu 575- 900-494 ; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
II Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza
Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą
Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu przygotowania i dostarczenia indywidualnej części Prospektu Informacyjnego wraz z
warunkami zawarcia umowy deweloperskiej, przygotowaniem i zawarciem ewentualnej umowy
rezerwacyjnej (jeśli w danej inwestycji występuje), przygotowania i zawarcia umowy deweloperskiej,
umowy przedwstępnej sprzedaży, a następnie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i
sprzedaży / umowy sprzedaży gruntu zabudowanego budynkiem oraz innych ewentualnych umów
dotyczących produktów lub usług nabywanych od Administratora przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

imię i nazwisko,
imię ojca,
numer PESEL (jeżeli został nadany),
numer dokumentu tożsamości,
adres zamieszkania,
adres do korespondencji (jeżeli został podany),
adres email (jeżeli został podany),
numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności nałożonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli dochodzi do transakcji uregulowanej tą ustawą
podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat licząc od
zakończenia roku podatkowego , przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
•
•

imię i nazwisko lub nazwę firmy,
adres zamieszkania lub adres firmy,
numer PESEL lub numer NIP,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:
•
•
•
•

imię i nazwisko / nazwa firmy,
adres zamieszkania / adres firmy,
numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości / numer NIP,
adres do korespondencji (jeżeli został podany),

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych,
które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).
W celu skorzystania gwarancji lub rękojmi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
•
•
•
•
•

imię i nazwisko / nazwa firmy,
adres zamieszkania / adres firmy,
numer PESEL / numer NIP,
numer telefonu (jeżeli został podany),
adres e-mail (jeżeli został podany),
adres do korespondencji (jeżeli został podany),

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych,
które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).
W celu archiwalnym i dowodowym (tj. na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć
dla wykazania faktów o znaczeniu prawnym) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
•
•

imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
adres e-mail,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych,
które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy
tego zażąda).

III Prawo do cofnięcia zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może
Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym
celu wystarczy:
• wysłać wiadomość bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres
email: daneosobowe@inpro.com.pl
• bądź tradycyjnie na adres: INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsku,
- z dopiskiem: dane osobowe,
3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, informujemy,
że jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było
nielegalne (tj. do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej
odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania)
IV Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże
w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu
skorzystania z usługi lub aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z usług
świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty
Przetwarzające dane).
2. Aby móc przygotować i dostarczyć indywidualną części Prospektu Informacyjnego wraz z
warunkami zawarcia umowy deweloperskiej, przygotowaniem i zawarciem ewentualnej umowy
rezerwacyjnej (jeśli w danej inwestycji występuje), przygotowania i zawarcia umowy deweloperskiej,
umowy przedwstępnej sprzedaży, a następnie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i
sprzedaży / umowy sprzedaży gruntu zabudowanego budynkiem oraz innych ewentualnych umów
dotyczących produktów lub usług nabywanych od Administratora umowy deweloperskiej konieczne
jest podanie imienia i nazwiska, imienia ojca, numeru PESEL (jeżeli klient posiada), numeru
dokumentu tożsamości, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji (jeżeli został podany) —
bez tego nie jesteśmy w stanie podpisać z Panem/Panią umowy.
3. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych
wymaganych prawem podatkowym tj. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby, numeru PESEL lub numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo
wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panią/Panem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi,
konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu
telefonicznego.
5. Aby móc się skontaktować z Panią/Panem pocztą elektroniczną w sprawach związanych z realizacją
usługi, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości
droga elektroniczną.
V Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VI Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co
niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym
przekazujemy Pani/Pana dane swoim pracownikom i w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane
osobowe także współpracownikom oraz następującym podmiotom: współpracującym z nami
prawnikom w tym notariuszom, którzy realizują dla nas usługi, wspólnotom mieszkaniowym
reprezentowanym przez powołane przez nie organy oraz firmie realizującej usługi zarządu lub
administrowania nieruchomościami, firmom podwykonawczym realizującym dla nas niektóre roboty
budowlane i wykończeniowe, firmie odpowiedzialnej za obsługę informatyczną, a także firmie
ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody) i bankom prowadzącym
mieszkaniowe rachunki powiernicze w danej inwestycji oraz bankom będącym wierzycielami
hipotecznymi Administratora w celu ewentualnego wydania przez te banki promesy lub zgody na
bezciężarowe odłączenie Pani/Pana lokalu, w zakresie związanym z realizacją usług cześć z tych
podmiotów może stanowić odrębnych administratorów danych o czym zostaną Państwo
poinformowani przez te podmioty lub w ramach podpisania odrębnej umowy (np. w przypadku
banków realizujących usługi związane z finansowaniem zakupu nieruchomości).
2. Ponadto może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego
organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom,
publicznym bądź prywatnym. Dlatego trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem
udostępnienia danych osobowych. Ze swojej strony zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań aby
każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych poddany był wnikliwej analizie, aby nie
przekazać informacji osobie nieuprawnionej, która nie posiada prawa dostępu do żądanych
informacji.
3. Jak również może zdarzyć się, iż powierzymy Państwa dane w celu realizacji promocji (wówczas za
każdym razem wyrażą Państwo na to odrębną zgodę).
VII Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

VIII Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w
nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie
Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż
ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami),
do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez
pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru
danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają
się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że
dane osobowe przetwarzamy przez okres:
a. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonania umowy;

b. 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są
przedsiębiorcami, czy też nie oraz od długości okresu przedawnienia roszczeń określonych przepisami
prawa);
c. 5 lat od zakończenia roku podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze
spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych,
aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla
każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak
również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia
danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku
skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane
indywidualnie.
5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania
umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed
upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może
Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

IX Uprawnienia podmiotów danych
1. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
•
•

•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania kopii danych;
niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią
wpływa;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli
odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa
uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu
prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora Danych Osobowych (pkt III )w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Jednak pamiętać należy, iż zgodnie z przepisami prawa możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu,
jeżeli wykażemy, że:

• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych w celach marketingowych o ile taka zgoda była wydana. W takiej sytuacji po otrzymaniu
sprzeciwu zaprzestaniemy tego przetwarzania. Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat
przysługujących praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.
6. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
• wysłanie wiadomości do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres
daneosobowe@inpro.com.pl
• bądź tradycyjnie na adres administratora danych tj. INPRO S.A., ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80320 Gdańsku, z dopiskiem: dane osobowe,

X Prawo do wniesienia skargi
W przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą klauzulą obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych.

_____________________________
(data i podpis osoby przyjmującej informację)

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE
DO UDZIAŁU W PROMOCJI „POZNAJ ŚWIAT”
DANE UCZESTNIKA PROMOCJI
Osoba fizyczna

Firma

Imię i nazwisko:
__________________________________________________________________________________
Nazwa
firmy:_____________________________________________________________________________
_
Ulica:______________________________________________________________________________
Numer domu/mieszkania:_____________________________
Kod pocztowy:________-_________________
Miejscowość:_______________________________________________________________________
Telefon
kontaktowy:________________________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej (e-mail):____________________________________________________

DOKUMENTY WYMAGANE
- poprawnie wypełnione zgłoszenie,
- zawarta umowa deweloperska.

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem promocji pod nazwą „Poznaj Świat” i chciałabym/chciałbym wziąć
udział w w.w. promocji, oraz że spełniam warunki określone w regulaminie promocji.

_________________________________
Data i czytelny podpis uczestnika promocji
* W związku z dokonaniem zgłoszenia udziału w promocji pod nazwą „Poznaj Świat”, wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Administratora danych tj. INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-320) przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego nr 8, moich
danych osobowych na potrzeby wzięcia udziału w w.w. promocji. Mam świadomość, że moje dane osobowe będą
przetwarzane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia promocji, w tym na potrzeby przyjęcia zgłoszenia, przekazania
zgłoszenia do partnera akcji oraz w celach sprawozdawczości podatkowej i księgowej. Podstawą przetwarzania danych
osobowych jest moja dobrowolna zgoda, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w przedmiotowej promocji.
Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji promocji zostaje powierzone do Probier Leasing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Kowalach (80-180 Gdańsk) przy ulicy Glazurowej 7, która jest
partnerem akcji oraz wydawcą miesięcznika „Poznaj Świat”. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym zgłoszeniu
przechowywane będą przez okres do chwili zakończenia promocji (na potrzeby otrzymania prenumeraty miesięcznika
„Poznaj Świat”), a następnie po zakończeniu promocji (prenumeraty) przez okres 5 lat liczony od początku roku
następującego po roku, w którym zakończono promocję (prenumeratę), na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Przysługuje mi prawo wglądu do treści podanych
danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia

sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Jak również prawo cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania danych
osobowych z prawem skarga do organu nadzorczego (PUODO). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z
przetwarzaniem moich danych osobowych mogę skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora danych
Inspektorem ochrony danych pisząc pod adres INPRO S.A. ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych” bądź pod adresem e-mail: daneosobowe@inpro.com.pl

_________________________________

