Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w ramach akcji
dla marki Oyono® „Zostań Ambasadorem dobrego snu”

Niniejszy dokument zawiera informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych na potrzeby akcji „Zostań Ambasadorem dobrego snu” (w dalszej części
dokumentu: „Akcja”) organizowanej dla marki Oyono® na podstawie Regulaminu
dostępnego pod adresem internetowym www.jakzasnac.pl/dobranoc (w dalszej części:
„Regulamin”).

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Akcji, w celu
pełnienia funkcji Ambasadora i dla realizacji celów określonych w pkt. 5 niniejszej
Klauzuli informacyjnej.
3. Administratorem danych osobowych jest Julian Pęksa, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Chromatique Julian Pęksa, ul. Pilicka 3, 60-401 Poznań, NIP:
5992712343.
4. W celu zgłoszenia udziału w Akcji należy podać następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. dane dotyczące zdrowia w postaci informacji związanych z bezsennością;
d. adres zamieszkania;
e. datę urodzenia.
5. W przypadku wskazanym w pkt 4. dane osobowe są przetwarzane w celu
przeprowadzenia rekrutacji osób na funkcję Ambasadora marki Oyono® i wyboru osób
spełniających odpowiednie kryteria zdrowotne oraz w celu przekazania materiałów dla
Ambasadora marki i wykonania obowiązków Ambasadora.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych o jakich mowa w pkt. 4 jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1 z późn. zm.) – co oznacza, iż dane osobowe przetwarzane są na podstawie
zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – co oznacza,
iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i
wysyłki produktów marki Oyono® do przetestowania dla Ambasadora wraz z
dodatkami, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji określony w Regulaminie
i zostaną usunięte w terminie trzech miesięcy po zakończeniu Akcji.
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku danych, które są zbierane na podstawie wskazanej w pkt. 6 lit. a) i b)
niniejszej klauzuli informacyjnej, osobie której dane są przetwarzane, przysługuje prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe podane Administratorowi przez uczestników Akcji mogą być
przekazywane innym podmiotom, w tym M.C.M Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o., ul.
Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000549254, REGON: 361124538, NIP:
7010474677, który zlecił przeprowadzenie Akcji Administratorowi.
11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
12. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak
niezbędne celem przystąpienia do Akcji i możliwości późniejszego zawarcia umowy z
Administratorem w zakresie pełnienia funkcji Ambasadora marki Oyono®. Niepodanie
danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji.
13. Podane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 powyżej nie będą podlegać procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

