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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - POLISH CIRCULAR WEEK 2019 

Administratorem danych osobowych jest Kosmepol Sp. z o.o., z siedzibą w Kaniach  (05-805) przy ul. Warszawskiej 

21. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail dane-osobowe@loreal.com.  

Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach związanych z promocją Kosmepol Sp z o.o.  tj. warsztatów 

POLISH CIRCULAR WEEK 2019 na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).  

Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom trzecim. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty zakończenia warsztatów. W 
razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie 
przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych 
zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania 
danych w tych celach.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

-dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Pani/Panu 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;  

-wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana 
danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 -przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub 
na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;  

-wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, przesyłając Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych na adres 

mailowy dane-osobowe@loreal.com na adres mailowy: dane-osobowe@loreal.com.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów, w tym uczestniczenia w 

warsztatach. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa wstępu na teren Kosmepol Sp. z 

o.o. 
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