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INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

dla uczestników programu „Ambasador Pekabeksu na uczelni” 

 

Niniejsza informacja ma na celu w sposób przejrzysty poinformować Cię kto, dlaczego i w jaki sposób 

przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z uczestnictwem w programie, a także jakie są to dane 

i komu mogą zostać udostępnione. 

Obowiązek udzielenia tej informacji wynika z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), zwanego dalej RODO. 

A zatem: 

I.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, nr wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego to 109717. 

1) Dane do kontaktu osobistego lub pocztą tradycyjną: 

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna 

ul. Szarych Szeregów 27, 60 – 462 Poznań 

2) Adres poczty elektronicznej: 

administrator.pkbpsa@pekabex.pl 

II. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest dbanie, by Twoje dane 

przetwarzane były zgodnie z prawem. Możesz kontaktować się nim w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

1) Dane do kontaktu osobistego lub pocztą tradycyjną: 

Inspektor Ochrony Danych spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna 

ul. Szarych Szeregów 27, 60 – 462 Poznań 

2) Adres poczty elektronicznej: 

iod.pkbpsa@pekabex.pl 
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III. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach: 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do programu „Ambasador Pekabexu na uczelni” (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. a RODO); 

2. W celu prowadzenia programu „Ambasador Pekabexu na uczelni”, z uwagi na charakter programu, 

w szczególności do wykonywania działań promocyjnych przez Ambasadora i przez Spółkę z jego 

udziałem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

3. W celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w programie, w tym do wypłacenia Ci nagrody (podstawa z 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Kapitałowej Pekabex, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

IV. Będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie: 

1) Dane identyfikacyjne, 

2) Adres e-mail, numer telefonu, 

3) Twój wizerunek, 

4) Dane rozliczeniowe – do wypłaty nagrody. 

 

V. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom takim jak: 

Inne Spółki z Grupy kapitałowej Pekabex – w ramach wewnętrznych celów administracyjnych 

naszej Grupy, 

VI. Nigdy, przenigdy nie przekażemy Twoich danych do państw, w których nie obowiązują takie gwarancje 

prywatności i ochrony danych osobowych, jak w Unii Europejskiej. Nie przekazujemy też Twoich 

danych poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy. 

VII. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, lub do czasu zakończenia 

programu, nie dłużej niż 7 lat. 

 

VIII. Podajesz nam swoje dane po to, byś mógł wziąć udział w rekrutacji, a następnie by wykonywać funkcję 

Ambasadora Pekabexu na uczelni, w ramach programu „Ambasador Pekabexu na uczelni”. Z uwagi na 

charakter programu, nie ma możliwości wzięcia udziału w programie bez wyrażenia tej zgody.  

IX. Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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X. Wyrażasz zgodę – a zatem: 

1. Musisz wiedzieć, ze zgoda jest konieczna do wzięcia udziału w programie. Musisz zdawać sobie z tego 

sprawę i wyrazić ją dobrowolnie. 

2. Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę. Możesz to zrobić w dogodny dla Ciebie sposób, pisemnie, 

mailowo lub osobiście, pod adresy podane w pkt I lub II. Możesz też skontaktować się osobą, która 

zbierała od Ciebie zgodę. 

3.  Z chwilą otrzymania od Ciebie oświadczenia o cofnięciu zgody natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania. 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed nim. 

XI. Prawo chroni Twoje dane osobowe. Poniżej wskazujemy jakie przysługują Ci prawa. 

1. Masz prawo cofnąć zgodę w każdej chwili. Będzie to skutkowało natychmiastowym zaprzestaniem 

przetwarzania przez nas Twoich danych w zakresie objętym zgodą. 

2. Masz prawo żądania dostępu do dotyczących Cię danych osobowych które przetwarzamy. 

3. Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

4. W określonych przez prawo masz również prawo do żądania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania 

danych. 

5. Masz prawo żądania otrzymania od nas kopii swoich danych osobowych, które nam dostarczyłaś w formie 

elektronicznej. Możesz również zwrócić się do nas o ich przesłanie do innego Administratora.  

6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Nie 

tyczy się to jednak wszystkich danych osobowych, a jedynie tych, które przetwarzamy z uwagi na nasz 

uzasadniony prawnie interes, w tym na potrzeby profilowania. Każdy sprzeciw będzie przez nas 

indywidualnie rozpatrzony. 

7. Możesz również wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych dla celów marketingu 

bezpośredniego, w tym profilowania.  Każdy sprzeciw będzie przez nas indywidualnie rozpatrzony. 

 

W celu skierowania do nas żądania w ramach któregoś z powyższych praw możesz skierować do nas 

pismo, maila lub zwrócić się osobiście, pod adresy podane w pkt I lub II.  

 

XII. Jeżeli uważasz, że robimy z Twoimi danymi coś nie tak, jak powinniśmy, w każdej sprawie związanej z 

Twoimi danymi osobowymi przysługuje Ci skarga do organów nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Możesz to zrobić korzystając ze wskazówek na stronie organu: 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

 

Możesz też skierować swoją skargę na piśmie na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod 

adres:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

