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Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Allegro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Grunwaldzkiej 182 (dalej „My”, „Allegro.pl” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej
dostępnej pod adresemwww.allegro.pl(dalej „Allegro”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

●
●

adres e-mail: iod@allegro.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166
Poznań.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas publikacji w serwisie internetowym rzeczyodserca.pl, filmu
promującego ofertę wystawioną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w serwisie
internetowym aukcje.wosp.org.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allegro.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:
● dla realizacji usługi wyświetlenia filmu w serwisie internetowym rzeczyodserca.pl. W tym
zakresie podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest artykuł 6, ust.1,
lit.b) RODO;

●

dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych
osób, odnośnie wykorzystania ich danych osobowych, w tym wizerunku, wyłącznie w
przypadku jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. W tym zakresie podstawą prawną do
przetwarzania Twoich danych osobowych jest artykuł 6, ust.1 lit.f) RODO.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: adresu email oraz imienia i
nazwiska.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli opublikować
podanego przez Ciebie filmu promującego ofertę wystawioną na aukcje.wosp.org.pl, w serwisie
internetowym rzeczyodserca.pl.
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jaki sposób możesz zrealizować swoje uprawnienia w zakresie danych przetwarzanych przez
Spółkę?
Napisz do nas:
● korzystając z adresu e-mail: iod@allegro.pl,
● lub na adres pocztowy: Zespół Inspektora Ochrony Danych Allegro.pl sp. z o.o., ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
Otrzymasz od nas informację zwrotną odnośnie realizacji Twojego żądania.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
● przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną
sytuację, w której się znalazłeś/aś,
● Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy i zostaną usunięte w ciągu miesiąca od jego zakończenia.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

