KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
10.1 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu FÖRDERPREIS BETON CENTRAL
EUROPE 2022 (dalej „Konkurs”) jest spółka CEMEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Krakowiaków 46, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037375, NIP: 951-14-96432 (zwana dalej „Spółką”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa
- przez e-mail: ekoinfo@cemex.com
10.2 Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobę, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa,
10.3 Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
- przez e-mail: agnieszka.garbacz@cemex.com kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach
związanych z realizacją Konkursu i przyznania nagrody.
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na udział w Konkursie, którą
wyrażasz akceptując warunki Konkursu.
10.4 Dane osobowe uczestników Konkursu oraz Opiekunów w zakresie imię, nazwisko, wiek, adres email, adres zamieszkania będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu.
10.5 Dane osobowe wyżej wymienionych osób będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu 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 (dalej RODO), ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. do czasu zakończenia Konkursu.
10.6 Wyżej wymienione dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10.7 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania Konkursu, do jego zakończenia
lub wycofania Twojej zgody. Natomiast w związku z obsługą Konkursu Cemex może być zobowiązany
do przetwarzania danych Uczestników w celach podatkowych – wtedy dane przechowywane będą
przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
10.8 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane
z obsługą Konkursu, np. usługi IT, wysyłka mailingu. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe będą także przekazywane
niektórym spółkom z grupy CEMEX na obszarze Unii Europejskiej, w celu przeprowadzenia Konkursu.

10.9 Masz prawo do: a) wycofania zgody b) dostępu do danych, c) sprostowania danych, d) usunięcia
danych, e) ograniczenia przetwarzania danych, co uniemożliwi jednak udział w Konkursie. Powyższe
prawa można realizować poprzez wysłanie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych maila na adres
privacy_poland@cemex.com lub wysyłając oświadczenie na adres: CEMEX Polska Sp. z o.o., 02-255
Warszawa, ul. Krakowiaków 46 z dopiskiem „FÖRDERPREIS BETON CENTRAL EUROPE 2022”.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed dniem jej wycofania.
10.10 Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora, na adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

10.11 Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez CEMEX znajduje się
w Polityce prywatności na stronie www.cemex.pl.

