Klauzula obowiązku informacyjnego Partnerów konkursu
„OFFICE SUPERSTAR”
Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1) Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Nowy Styl Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno (dalej Nowy Styl) oraz NSG TM sp. z o.o. ul.
Pużaka 49, 38-400 Krosno, (dalej NSG TM; zwani dalej łącznie „Administratorami”).
2) Z Nowy Styl można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystylgroup.com lub pisemnie na adres
siedziby. Z NSG TM można skontaktować się pisemnie na adres siedziby.
3) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratorów od Organizatora konkursu „Office
Superstar”, tj. CBRE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
4) Zakres pozyskanych od Organizatora Pani/Pana danych osobowych obejmuje dane kontaktowe oraz
informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym do konkursu „Office Superstar”.
5) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez każdego z
Administratorów:
a. w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu
„Office Superstar”, oraz w celu organizacji warsztatów dla uczestników Konkursu
„OFFICE SUPERSTAR” - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
b. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679).
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratorów
usługi IT (w tym dostawcom systemów IT), prawne, oraz inne usługi niezbędne do realizacji
obowiązków partnera konkursu „Office Superstar”.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu „Office Superstar” i
zakończenia warsztatów. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratorów, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego
przepisy prawa.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679.

