Obowiązek informacyjny,
co do przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Loyalty Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000491369, posiadająca NIP: 951-237-5653, REGON: 146968949.
Dane kontaktowe:
 Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email
kontakt@loyaltypoint.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email iod@loyaltypoint.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie przez
„formularz kontaktowy” –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym
interesem Administratora jest odpowiedz na zadane pytania.
Okres przetwarzania danych osobowych:
 Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiedzi za zadane pytanie przez „formularz zapytań”
przewarzane będą nie dłużnej niż 1 miesiąc od dnia udzielania odpowiedzi.
Odbiorcy danych:
 Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora m.in. Loyalty Point Sp. z o.o. dostawcom usług IT, Kancelarii Prawnej, – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.
Przekazanie danych poza EOG:
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osób których dane dotyczą:
 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu/kopii Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, wniesienia umotywowanego sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych
okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
 Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych:
Podanie danych osobowych w celu powyższych jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak
warunkiem koniecznym do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

