INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU POD NAZWĄ „OFFICE SUPERSTAR”

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z konkursem organizowanym przez CBRE sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1,
00-124 Warszawa (dalej: „CBRE”), pod nazwą „OFFICE SUPERSTAR” (dalej: „Konkurs”), zwracamy się z
uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniejszymi informacjami o ochronie danych osobowych.
Chcielibyśmy Panią/Pana poinformować o tym, w jakich celach oraz na jakich zasadach CBRE będzie
przetwarzać Pani/Pana dane w związku z Konkursem, jak również o uprawnieniach przysługujących
Pani/Panu w związku z takim przetwarzaniem.
ADMINISTRATOR
CBRE jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) (dalej: „RODO”) w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Konkursu, w
tym osób zgłaszających przedsiębiorców do Konkursu (dalej: „Uczestnicy”) i projektantów aranżacji
biur biorących udział w Konkursie (dalej: „Projektanci”). W praktyce oznacza to, że CBRE będzie
decydowała o tym w jaki sposób dane osobowe Uczestników i Projektantów są przetwarzane przez
CBRE przy okazji Konkursu.
Osobą kontaktową w zakresie ochrony danych osobowych w CBRE jest Natalia Wenzławska,
natalia.wenzlawska@cbre.com, tel: + 48 516 544 238. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan
skontaktować w razie gdyby miała Pani/miał Pan pytania lub wątpliwości odnośnie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych przez CBRE.
CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA
Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, CBRE przetwarza dane osobowe:
•
•

Uczestników, w zakresie: imię, nazwisko, firma zgłaszanego przedsiębiorcy, stanowisko, adres
e-mail, numer telefonu;
Projektantów, w zakresie: imię, nazwisko, firma pod którą działa projektant, informacje o
zaaranżowanym biurze.

Dane osobowe Uczestników i Projektantów przekazywane CBRE w ramach zgłoszenia do Konkursu i
później, przetwarzane będą przez CBRE w celu organizacji Konkursu, w tym utrzymywania kontaktu z
Uczestnikami i Projektantami, dokonania oceny i wyboru najlepszych aranżacji biur, jak też
informowania o jego wynikach zgodnie z Regulaminem (w tym za pomocą mediów i Internetu). W tym
zakresie podanie danych jest konieczne, aby Uczestnik i Projektant mogli wziąć udział w Konkursie
zgodnie z Regulaminem. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji,
o ile zostanie złożona.

Dane osobowe Projektantów są przekazywane CBRE przez Uczestników Konkursu – CBRE samodzielnie
nie zbiera danych osobowych Projektantów. CBRE przetwarza dane osobowe Projektantów w powyżej
wskazanym zakresie w celu zapewnienia ich udziału w Konkursie. W przypadku Projektantów, którzy
zostali nagrodzeni w Konkursie, ich dane osobowe będą przetwarzane ponadto w celu wręczenia im
nagród, a po zakończeniu Konkursu – w celu komunikacji i promocji nagrodzonych aranżacji biur w
materiałach promocyjnych (w tym materiałach dotyczących kolejnych edycji Konkursu), na stronie
internetowej Konkursu, oraz poprzez inne kanały komunikacji oraz w mediach. Dane osobowe
nagrodzonych Projektantów mogą być również przetwarzane w celu dokonania rozliczeń podatkowych
z właściwymi organami.
Ponadto dane osobowe Uczestników oraz Projektantów mogą być przetwarzane w następujących
celach:
a)
b)
c)
d)

marketing własnych produktów i usług CBRE;
archiwizacji;
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
rozliczalność na gruncie RODO.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawę prawną przetwarzania przez CBRE danych osobowych Uczestników i Projektantów stanowi
prawnie uzasadniony interes CBRE, w zakresie w jakim przetwarzanie tych danych jest niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu, marketingu produktów i usług CBRE, archiwizacji i dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami. W zakresie, w jakim CBRE byłaby zobowiązana przetwarzać dane osobowe
Uczestników i Projektantów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
odpowiednich przepisów podatkowych związanych z rozliczaniem podatkowym nagród przyznanych w
Konkursie (np. na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o
rachunkowości).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Uczestników oraz Projektantów CBRE może udostępniać innym podmiotom, które są
niezależne od CBRE, tj.:
a) podmiotom współpracującym z CBRE w związku z organizacją Konkursu poprzez m.in. ich
udziału w wyłonieniu jego zwycięzców oraz prowadzenie warsztatów dla Uczestników i
Projektantów; lista podmiotów współpracujących jest dostępna pod następującym adresem
www.officesuperstar.pl. Podmioty te będą przetwarzały otrzymane dane jako niezależni
administratorzy danych i jeżeli będzie to zgodne z prawem, mogą przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe na potrzeby marketingu własnych produktów lub usług;
b) menadżerowi konkursu, tj. podmiotowi, który w działając w imieniu i na rzecz CBRE wspiera
CBRE w przeprowadzeniu Konkursu. Menedżer konkursu będzie przetwarzał te dane w celu
wykonywania zadań wynikających z treści regulaminu Konkursu, tj. w szczególności weryfikacji
poprawności danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych, potwierdzania prawidłowości
zgłoszenia oraz kontaktowania się z Uczestnikami oraz Projektantami;
c) właściwym organom i urzędom – w przypadku, w którym CBRE byłby do tego zobowiązany na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
CBRE będzie przechowywać dane osobowe Osób Kontaktowych i Projektantów co do zasady przez
okres trwania Konkursu (tj. do dnia ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród).
Ponadto:
a) dane przetwarzane na cele marketingu produktów i usług własnych CBRE – przechowywane
będą 5 lat.
b) dane nagrodzonych Uczestników i Projektantów przetwarzane w celach komunikacji i promocji
zwycięskich aranżacji w materiałach promocyjnych (w tym materiałach dotyczących kolejnych
edycji Konkursu), kanałach społecznościowych oraz mediach – przechowywane będą przez 5
lat;
c) dane przetwarzane na cele archiwizacji – przechowywane będą przez CBRE przez okres 5 lat;
d) dane przetwarzane na cele wykazania rozliczalności na gruncie RODO – przechowywane będą
bezterminowo (jednakże będzie to miało miejsce w szczególnych przypadkach, między innymi
w sytuacji, w której skorzystałaby Pani/skorzystałby Pan z przysługujących Pani/Panu
uprawnień, np. prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania);
e) w sytuacji, w której CBRE byłby zobowiązany do przetwarzania danych na cele podatkowe –
dane przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce
zdarzenie finansowe);
f) w razie złożenia reklamacji – dane przechowywane będą przez okres niezbędny do
rozpatrzenia reklamacji, a następnie przez 1 rok od jej rozliczenia (obowiązek ten wynika z
przepisów ustawy o rachunkowości);
g) w razie wysunięcia ewentualnych roszczeń – dane przechowywane będą przez okres trwania
postępowania sądowego włącznie z egzekucją wyroku.
UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM
Chcielibyśmy Panią/Pana poinformować, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez CBRE
przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy:
•
•

przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/Pan znalazł/a
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Na podstawie RODO danych przysługują Pani/Panu także następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych;
b) prawo żądania sprostowania danych – w razie gdyby zauważyła Pani/Pan, że Pani/Pana dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo żądania usunięcia danych – w przypadkach, w których: Pani/Pana dane nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CBRE; zgłosi Pani/Pan uprzednio
sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z
prawem; Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach, w których: zauważyłaby
Pani/zauważyłby Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający CBRE

sprawdzić ich prawidłowość; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały one usunięte; Pani/Pana dane nie są już potrzebne CBRE,
ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesie Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie CBRE są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Informujemy również, iż ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych przez CBRE do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

