
ADMINISTRATOR  

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych przy zamówieniu biletu jest 

Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43 (dalej jako „Administrator”). 
Administrator decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane. W 

przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań związanych z Twoimi danymi osobowymi, możesz 

kontaktować się z Administratorem:  

● e-mailowo: dpo@olx.pl,  

● za pośrednictwem poczty: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43 (z dopiskiem: „Dane 

osobowe”),  

● osobiście w siedzibie Administratora.  

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (“RODO”), tj. w celu w celu wykonania zawartej z Tobą 
umowy związanej z Twoim udziałem w wydarzeniu “Gala Lider Nieruchomości Otodom” oraz na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przy czym w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Administrator może przetwarzać Twoje dane w celu obrony swoich praw i 
dochodzenia roszczeń. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest 

niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w celach podatkowo-

księgowych lub dla celów sprawozdawczych. 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji przez nas 
umowy na Twoją rzecz.    

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI  

Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Podane w formularzu dane osobowe są przetwarzane w celu określonym wyżej przez okres niezbędny do 
realizacji tego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

ODBIORCY DANYCH  

Dostęp do Twoich danych otrzymają upoważnieni do tego pracownicy Administratora. Administrator 

może również powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji 

usług wspierających organizację i przebieg wydarzenia.   

Twoje dane nie są natomiast przesyłane do państw trzecich (tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowych.  

TWOJE PRAWA  

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane, przysługuje Ci prawo zgłaszania następujących żądań:  

● dostępu do Twoich danych - w każdej chwili możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator 

przetwarza, otrzymać kopię Twoich danych oraz uzyskać informacje dotyczące tego 



przetwarzania określone w RODO,  

● poprawienia Twoich danych - w każdej chwili możesz żądać sprostowania lub uzupełnienia w 

koniecznym zakresie Twoich danych,  

● usunięcia Twoich danych - w zakresie określonym RODO możesz żądać usunięcia przez 

Administratora Twoich danych (np. gdy zgłosisz zasadny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich 
danych),  

● ograniczenia przetwarzania Twoich danych - w zakresie określonym RODO możesz żądać by 

Twoje dane były przetwarzane jedynie w ograniczony sposób (np. jeśli zgłosisz sprzeciw wobec 

przetwarzania Twoich danych - na czas badania jego zasadności przez Administratora),  

● przenoszenia Twoich danych - tj. otrzymania Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania 
ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i 

wolności innych,  

● zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w takim przypadku Administratorowi nie 
będzie już wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do takie dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich 

interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

● wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa - jeśli uważasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony 
danych zostały naruszone.  

Pamiętaj, że dokładny zakres przysługujących Ci praw oraz ich ograniczenia określone zostały w RODO, 

w Rozdziale III.  
 

 


