Regulamin promocji
„Polecaj Citigold Private Client i przeżywaj bezcenne chwile” („Regulamin”)

Organizator
1.

Organizatorem promocji „Polecaj Citigold Private Client i przeżywaj bezcenne chwile”
(„Promocja”) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373,
kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł, NIP: 7792183071, REGON:
634370884 („Organizator”).
Czas trwania Promocji

2.

Promocja obowiązuje od 17.10.2019 r. do 17.12.2019 r. („Okres Obowiązywania
Promocji”).

3.

Promocja obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzana jest
w ramach kampanii internetowej organizowanej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00–923 (dalej „Bank”) za pośrednictwem
strony internetowej Banku www.citihandlowy.pl/disneyland.

4.

Oferta obowiązuje do wyczerpania dostępnej puli 8 Nagród. Nagrody otrzyma ośmiu
Uczestników, którzy jako pierwsi spełnią łącznie wszystkie warunki opisane
w Regulaminie.
Warunki Promocji

5.

Uczestnikiem Promocji zwanym „Polecającym” lub „Uczestnikiem” może być osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w trakcie trwania Promocji posiada
w Banku konto osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

6.

„Poleconym” może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, dokonująca w ramach Promocji czynności jako konsument
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w Okresie Obowiązywania Promocji
zostanie zgłoszona do Promocji przez Polecającego zgodnie z pkt 7 poniżej.

7.

Zgłoszenie do Promocji wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl/disneyland poprzez: (i) podanie przez
Polecającego danych osobowych Poleconego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu) i danych osobowych samego Polecającego (j.w.) oraz (ii) złożenie przez
Polecającego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem („Rekomendacja”).

8.

Bank przekazuje Organizatorowi cotygodniowe informacje o dokonanych w Promocji
zgłoszeniach, podając: numery dokonanych zgłoszeń, daty i godziny dokonania zgłoszeń
oraz informację, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Regulaminie (tzn. czy
podano wszystkie wymagane dane oraz złożono potrzebne oświadczenia). Informacje
o dokonanych w Promocji zgłoszeniach są przekazywane Organizatorowi
w sposób zanonimizowany – tak, aby nie można było zidentyfikować Uczestników i aby
nie dochodziło do ujawniania tajemnicy bankowej.

9.

Polecający ma prawo do Nagrody, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
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a)

w Okresie Obowiązywania Promocji Polecający złoży dwie Rekomendacje zawarcia
przez Poleconego umowy o konto osobiste typu Citigold Private Client;

b)

w Okresie Obowiązywania Promocji dwóch Poleconych zawrze z Bankiem Umowę
Produktów Depozytowych, na podstawie której otwarte zostanie konto osobiste typu
Citigold Private Client („Konto”);

c)

każdy z dwóch Poleconych najpóźniej do dnia 17.02.2020 r. otrzyma na Konto
wpłatę w wysokości minimum 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych)
(„Wpłata”);

d)

każdy z dwóch Poleconych w dniach 17.02.2020 r. oraz 17.03.2020 r. będzie
posiadał na rachunkach prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych
saldo dzienne w łącznej wysokości minimum 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony
złotych);

e)

do 17.03.2020 r. każdy z dwóch Poleconych dokona aktywacji karty debetowej
Mastercard World Elite wydanej do Konta („Karta”) oraz dokona Kartą przynajmniej
jednej transakcji;

f)

w Okresie Obowiązywania Promocji każdy z dwóch Poleconych zgodzi się na
ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez
Polecającego Nagrody poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr
1 do Regulaminu.

10. Wpływy, o których mowa w pkt 9 ppkt c) Regulaminu nie mogą pochodzić
z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych.
11. Saldo środków, o którym mowa w pkt 9 ppkt d) Regulaminu wyliczane jest z sumy środków
znajdujących się na wszystkich rachunkach Poleconego prowadzonych przez Bank,
których Polecony jest głównym posiadaczem, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej.
12. Przy wyliczaniu salda, o którym mowa w pkt 9 ppkt d) Regulaminu, nie są brane pod
uwagę środki pochodzące z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów
indywidualnych innych niż Polecony oraz z rachunków, których Polecony jest drugim lub
kolejnym współposiadaczem.
13. Z udziału w Promocji wyłączeni są:
a)

Poleceni, którzy po dniu 1 stycznia 2018 r. byli Posiadaczami/Współposiadaczami lub
Pełnomocnikami do Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego
w Banku,

b)

osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,

c)

osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,

d)

osoby będące pracownikami Citibank Europe plc (Publiczna Spółka Akcyjna) Oddział
w Polsce albo Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.,

e)

członkowie władz Banku,

f)

osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Promocji – pracownicy
Organizatora i Banku oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji
Promocji, a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,

g)

osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r.
Prawo Dewizowe,

h)

obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające
stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające
„pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub
spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy
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weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie
ostatnich 3 lat.
14. Organizator zastrzega, że przedstawienie Bankowi Rekomendacji przez Polecającego nie
zobowiązuje Banku do zawarcia umowy o Konto z Poleconym.

Nagrody
15. Do wydania w Promocji przeznaczonych jest łącznie 8 (słownie: osiem) Nagród.
Pojedynczą nagrodę stanowi pakiet wyjazdowy dla czterech osób do parku rozrywki Euro
Disneyland pod Paryżem o wartości 22.050,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące
pięćdziesiąt 00/100) PLN („Nagroda”). W ramach pakietu wyjazdowego Uczestnik
otrzymuje:
a)

przelot dla 4 osób samolotem dowolnej linii lotniczej;

b)

1 nocleg dla 4 osób w hotelu Disney's Newport Bay Club;

c)

bilety dla 4 osób upoważniające do korzystania z atrakcji Euro Disneyland;

d)

wejścia VIP bez kolejek;

e)

benefity dla posiadaczy karty World Elite Mastercard Debit, w tym miejsca premium
na przedstawienia Disneya na terenie parku po wcześniejszej rezerwacji miejsca.

Warunki korzystania z atrakcji Euro Disneylandu oraz bazy hotelowej opisane są na
https://www.disneylandparis.com/en-int/.
16. Pakiet wyjazdowy Uczestnik może zrealizować w dowolnie wybranym terminie, jednakże
nie później niż do dnia 30.06.2020 r.
17. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w Promocji bez względu na
łączną liczbę skutecznie dokonanych Rekomendacji.
18. O pierwszeństwie do przyznania Nagrody decyduje:
a)

w pierwszej kolejności to, który z Uczestników jako pierwszy zgłosił się do Promocji
(na podstawie daty i godziny dokonania zgłoszenia);

b)

w dalszej kolejności, w przypadku dwóch Uczestników, którzy zgłosili się do Promocji
w tej samej dacie i godzinie – u którego spośród Poleconych jako drugich przez tych
Uczestników została wcześniej uznana na Koncie kwota określona w pkt 9 ppkt c)
Regulaminu.

19. Do dnia 31.03.2020 r. Bank podsumuje i zweryfikuje wszystkie zgłoszenia nadesłane
w Promocji oraz poinformuje Uczestników o przyznaniu im Nagrody poprzez kontakt
telefoniczny ze strony Opiekuna Citigold lub Citigold Private Client. Opiekun Citigold lub
Citigold Private Client w rozmowie telefonicznej, która będzie nagrywana, poprosi
nagrodzonych Uczestników o wyrażenie zgody na ujawnienie Organizatorowi przez Bank,
a następnie ujawnienie Mastercard Europe S.A. z siedzibą Chausee de Tervuren, 198A,
1410 Waterloo (dalej: „Mastercard”) przez Organizatora informacji objętych tajemnicą
bankową, dotyczących bezpośrednio udziału danego Uczestnika w Promocji
w celu umożliwienia Organizatorowi oraz Mastercard wydania nagrody Uczestnikom.
Jeśli Uczestnik wyrazi ww. zgodę, Bank przekaże jego dane Organizatorowi, a następnie
Organizator przekaże ww. dane Mastercard. Wyrażenie ww. zgody jest warunkiem
wydania Nagrody.
20. W terminie do 07.04.2020 r. na zlecenie organizatora serwis Mastercard Concierge
skontaktuje się z Uczestnikami, których dane zostały mu przekazane przez Organizatora
zgodnie z pkt 19 Regulaminu w celu ustalenia sposobu i terminu wydania Nagrody
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poszczególnym Uczestnikom. Na podstawie ustaleń poczynionych z nagrodzonymi
Uczestnikami, serwis Concierge prowadzony przez Mastercard wspólnie
z Organizatorem dokona niezbędnych rezerwacji przelotów, transferów i noclegów dla
nagrodzonych Uczestników oraz pozostałych osób, które zostaną wskazane przez
Uczestników i wezmą również udział w realizacji pakietu wyjazdowego.
21. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez nagrodzonego
Uczestnika danych niezbędnych do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych
(przygotowania i wystawienia informacji podatkowej PIT-11), w tym zwłaszcza adresu
zamieszkania, numeru PESEL, właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator do dnia
09.04.2020 r. prześle dedykowany formularz na podany przez Uczestnika adres e-mail,
który Uczestnik zobowiązany jest wydrukować, wypełnić oraz podpisać, a następnie
odesłać do Organizatora czytelne zdjęcie lub skan ww. formularza.
22. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent
pieniężny.
Podatek
23. Uczestnik powinien dokonać samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego od
nagrody w zeznaniu za 2020 rok, w którym nagroda uzyskana w Promocji powinna zostać
wykazana jako dochód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych). Jednocześnie, Organizator przyzna nagrodzonym Uczestnikom również
dodatkową kwotę pieniężną w celu pokrycia kosztów związanych z zapłatą przez
Uczestnika podatku od nagrody otrzymanej w Promocji. Dodatkowa kwota przyznana
zostanie w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku dochodowego przy założeniu, że
zastosowana byłaby stawka podatkowa 32% PIT i powinna być ona wykazana wraz
z nagrodą w Promocji jako dochód z innych źródeł. Dodatkowa kwota pieniężna zostanie
wydana Uczestnikowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy
w terminie do 10.02.2021 r.
Postępowanie reklamacyjne
24. Uczestnik Promocji może zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczącą bezpośrednio
przebiegu Promocji.
25. Zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego bezpośrednio przebiegu Promocji można
dokonać w następujący sposób:
a)

pisemnie – na adres Organizatora: Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60623 Poznań z adnotacją „Dotyczy: Polecaj Citigold Private Client i przeżywaj
bezcenne chwile” albo

b)

w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Organizatora:
reklamacje@albedomarketing.pl z adnotacją „Dotyczy: Polecaj Citigold Private
Client i przeżywaj bezcenne chwile”.

26. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej
reklamację w imieniu Uczestnika, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana
odpowiedź na reklamację, a także opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz żądanie
określonego zachowania się przez Organizatora.
27. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Decyzje w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację
zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany
w reklamacji lub na podany adres e-mail – w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji.
28. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego konieczne byłoby
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przekazanie Organizatorowi przez Bank informacji mogących stanowić tajemnicę
bankową, Bank skontaktuje się z osobą, która złożyła reklamację poprzez kontakt
telefoniczny ze strony Opiekuna Citigold lub Citigold Private Client. Opiekun Citigold lub
Citigold Private Client w rozmowie telefonicznej, która będzie nagrywana, poprosi osobę,
która złożyła reklamację o wyrażenie zgody na ujawnienie Organizatorowi przez Bank
informacji objętych tajemnicą bankową, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji
Uczestnika. W przypadku, gdy ww. osoba nie wyrazi takiej zgody, powinna samodzielnie
pozyskać niezbędne informacje od Banku i przedstawić je Organizatorowi na potrzeby
rozpatrzenia reklamacji.
29. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do dochodzenia
roszczeń na drodze postępowania sądowego.
30. Jeśli Uczestnik chciałby zgłosić reklamację, która dotyczy bezpośrednio Konta, powinien
skierować ją do Banku. Reklamacje związane bezpośrednio z Kontem mogą być składane
bezpośrednio w Banku w sposób wskazany na stronie Banku www.citihandlowy.pl, na
zasadach opisanych w Regulaminie Rachunków Bankowych Banku Handlowego
w Warszawie S.A. oraz w Umowie Produktów Depozytowych.
Ochrona danych osobowych
31. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym
zwłaszcza 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.
32. Dane osobowe Uczestników Promocji oraz Polecanych przetwarzane są w celu
przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu.
33. W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z rozpatrywaniem reklamacji
i wydawaniem nagród (rozliczeniem podatków od nagród) administratorem danych
osobowych jest Organizator – Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań.
Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych przez Albedo Marketing
sp. z o.o. znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Postanowienia końcowe
34. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Promocji w dowolnym momencie, o czym
zobowiązany jest poinformować Organizatora.
35. Organizator informuje, że udział w Promocji nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej
umowy o Konto przysługującego Polecającemu i Poleconemu na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od umowy o Konto przez Poleconego
stanowi jednocześnie rezygnację z dalszego udziału w Promocji przez Uczestnika
i utratę przez Polecającego prawa do Nagrody.
36. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych.
37. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921
Kodeksu cywilnego.
38. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu Rachunków Bankowych oraz powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym szczególnie Kodeksu cywilnego.
39. Polecający i Polecony nie mają żadnych umocowań ani zezwoleń do promowania
5

Promocji drogą internetową, audiowizualną lub w formie dystrybucji materiałów
drukowanych, w tym poprzez użycie znaków towarowych używanych przez Bank, ani nie
może wykorzystywać Promocji do działalności zarobkowej.
40. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 17.10.2019 r.
41. Promocja może powtarzać się w przyszłości.
42. Polecający i Polecony nie mogą być tą samą osobą.
43. Niniejszy
regulamin
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
https://www.citigold.pl/dokumenty.html oraz www.citihandlowy.pl/disneyland.

Banku
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44.

Załącznik nr 1

................................................................

(Miasto, data)

Imię i nazwisko Klienta Poleconego

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank Klientowi Polecającemu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

informacji objętych tajemnicą bankową dotyczących spełnienia przeze mnie warunków Promocji „Polecaj
Citigold Private Client i przeżywaj bezcenne chwile” 1), od których uzależnione jest przyznanie Polecającemu
nagrody.

...............................................................

Podpis Osoby Poleconej

Zgodnie z Regulaminem Promocji „Polecaj Citigold Private Client i przeżywaj bezcenne chwile” dla Klientów
Indywidualnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. rekomendujących ofertę Citigold Private Client, nagrodę w
Promocji otrzyma ośmiu Polecających, którzy jako pierwsi (najszybciej) spełnią łącznie następujące warunki:
a)

w Okresie Obowiązywania Promocji Polecający złożą dwie Rekomendacje zawarcia przez Poleconego
umowy o konto osobiste typu Citigold Private Client;

b)

w Okresie Obowiązywania Promocji dwóch Poleconych zawrze z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych,
na podstawie której otwarte zostanie konto osobiste typu Citigold Private Client („Konto”);

c)

każdy z dwóch Poleconych najpóźniej do dnia 17.02.2020 r. otrzyma na Konto wpłatę w wysokości minimum
4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) („Wpłata”);

d)

każdy z dwóch Poleconych w dniach 17.02.2020 r. oraz 17.03.2020 r. będzie posiadał na rachunkach
prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych saldo dzienne w łącznej wysokości minimum
4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych);
do 17.03.2020 r. każdy z dwóch Poleconych dokona aktywacji karty debetowej Mastercard World Elite
wydanej do Konta („Karta”) oraz dokona Kartą przynajmniej jednej transakcji.

e)
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ZAŁACZNIK NR 2
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ALBEDO MARKETING SP.
Z O.O. PRZY PRZEPROWADZANIU PROMOCJI PN. „POLECAJ CITIGOLD PRIVATE
CLIENT I PRZEŻYWAJ BEZCENNE CHWILE”
1. Informujemy, że w związku z Twoich udziałem w Promocji w niektórych przypadkach
administratorem Twoich danych jest organizator Promocji – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul.
Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują realizację obowiązków prawnych
związanych z wydaniem nagrody w Promocji (rozliczenie podatku dochodowego), a także
przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Organizator jest administratorem
danych Uczestników w opisanych przypadkach dlatego, że:
a) to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagrody
w Promocji;
b) to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania
reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać
takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić.
Dane kontaktowe do organizatora Promocji to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać
do nas również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań
z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Osobą
odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do
naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
2. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: urzędy skarbowe
nagrodzonych Uczestników, dostawcy usług informatycznych oraz podmioty świadczące
usługi prawne. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
rozpatrywania kierowanych do Organizatora roszczeń, a następnie ich zaspokajania albo
obrony przed nimi. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom,
dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają
dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i
organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
3. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Promocji jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić. I tak
odpowiednio:
a) przeprowadzenie Promocji – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających
z udziału w Promocji (okres ten trwa maksymalnie do końca roku, w którym upłynie 6 lat od
powstania roszczeń; w przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli
będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim
roszczeniem);
b) w każdym przypadku dane będą przechowywane w celach związanych z rozliczalnością
ich przetwarzania, do czego administrator jest zobligowany przepisami o ochronie danych
osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania
danych.
4. Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać
w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b) prawo do poprawiania danych
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c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d) prawo do żądania usunięcia danych
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt mailowy na dres:
dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo
Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
5. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo
do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej
sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz
czego się domagasz.
6. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na
podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt
z administratorem poprzez e mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub
iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.
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