Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej
https://gaminginpoland.pl
Celem Administratora jest należyte poinformowanie użytkowników strony internetowej
https://gaminginpoland.pl o zakresie przetwarzania danych osobowych za jej
pośrednictwem. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i
poufność danych osobowych, do których uzyskuje dostęp w związku z korzystaniem przez
Państwa ze strony internetowej https://gaminginpoland.pl.
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych na
stronie internetowej https://gaminginpoland.pl, celów i podstaw ich przetwarzania, swoich
praw w zakresie ochrony danych osobowych, środków i metod stosowanych w celu
zabezpieczenia danych oraz informacje w zakresie wykorzystywania plików Cookies,
wymagane zgodnie z treścią 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).
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Gaming in Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-033) przy ul. Zwycięska 20A/204,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000759388, NIP: 8971861619, REGON: 381885664.
W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Cele Administratora i zakres przetwarzania danych uzależnione są od wyrażonej przez
Użytkownika zgody. Administrator przetwarza dane Użytkownika, w szczególności w celu:



udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza
kontaktowego, dostępnego pod adresem https://gaminginpoland.pl/contact-us/; oraz
wysyłania za pośrednictwem podanego adresu e-mail newslettera.

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?
W przypadku przesyłania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego pod adresem https://gaminginpoland.pl/contact-us/, oraz w przypadku zapisu
na newsletter podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, to jest udzielona zgoda.
Kto jest odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty świadczące usługi na
rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi informatyczne (także hostingowe).
Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora
danych osobowych?
W celu ochrony swoich praw mają Państwo prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania danych;
5) przenoszenia danych.

Z uwagi na przetwarzanie danych na podstawie zgody posiadają Państwo także prawo do
jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszelkie przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych, które
Państwa dotyczą, mogą być realizowane poprzez skierowanie odpowiedniego żądania
poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub na adres poczty elektronicznej
office@gaminginpoland.pl
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich wskazanie jest jednak konieczne do
korzystania z formularza kontaktowego i otrzymywania newslettera.
Czy dane osobowe są profilowane i/lub przetwarzane w sposób automatyczny?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
Czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego?
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na stronie internetowej wykorzystywane są pliki Cookies?
Strona internetowa https://gaminginpoland.pl wykorzystuje jedynie Pliki Cookies, które
przeznaczone są do zapewnienia funkcjonalności strony. Informacje zbierane za pomocą
Plików Cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych lub reklamowych oraz
nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wykorzystywane pliki Cookies mają charakter
plików jednosesyjnych i nie wykorzystują zbieranych informacji po zaprzestaniu
korzystania przez Państwa ze strony https:// gaminginpoland.pl.
Mogą Państwo zmienić ustawienia Plików Cookies w opcjach przeglądarki internetowej, z
której Państwo korzystają.
Jakie środki i metody ochrony danych wykorzystuje Administrator?
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić
ochronę danych osobowych Użytkownika.
Administrator w szczególności stosuje środki gwarantujące:
1) uniemożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym;
2) uniemożliwienie przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów;
3) zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W jaki sposób Użytkownik może skontaktować się z Administratorem?
Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej
oraz telefoniczne pod adresami i numerami wskazanymi poniżej Adres korespondencyjny:
Gaming in Poland sp. z o.o. ul. Zwycięska 20A/204, 53-033 Wrocław
Adres mailowy: office@gaminginpoland.pl

