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I. Ustalenia ogólne
Niniejszy Regulamin stanowi zestaw zasad, zgodnie z którymi realizowany
jest konkurs “#mobilnypyrkon” organizowany w związku z prowadzonymi
testami rozwiązań mobilnych dla Uczestników i Organizatorów Festiwalu
Fantastyki Pyrkon 2019
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era”
z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 22a/23, NIP: 9721098695, prowadząca
portal internetowy Pyrkon.pl pod adresem h
 ttps://pyrkon.pl [dalej:
Organizator].
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Krzysztof
Borowiak, wolontariusz odpowiedzialny za projekt aplikacji mobilnych dla
Festiwalu Fantastyki Pyrkon na lata 2019 i kolejne.
Konkurs i wszelkie związane z nim Aktywności odbywają się na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i skierowane są do osób posiadających miejsce
zamieszkania na jej obszarze, tj. posiadających tu centrum interesów
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i/lub
zamieszkujących dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
4.1.
Osoby, o których mowa w ust. 4 muszą być pełnoletnie, lub
4.2.
Osoby, o których mowa w ust. 4 mogą być w wieku poniżej 18 roku
życia jeśli spełniają oba poniższe warunki:
4.2.1.
Mają nie mniej niż 13 lat wg. dnia, miesiąca i roku urodzenia.
4.2.2.
Posiadają zgodę rodziców na udział w konkursie i przekazanie
danych osobowych, którą w każdej chwili są w stanie okazać
na żądanie Organizatora.
Uczestnikami Konkursu mogą zostać wszyscy uczestnicy Festiwalu
Fantastyki Pyrkon 2019, czytelnicy portalu Pyrkon.pl oraz fani działań
Pyrkonu zrzeszeni m.in. w serwisach społecznościowych: Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram, i innych.
Konkurs ogłoszony zostaje przez środki masowego przekazu, w tym
Internet (portal Pyrkon.pl, profil Pyrkon w serwisie Facebook i inne).
Szczegółowy wykaz zastosowanych przy Konkursie środków masowego
przekazu dostępny jest na żądanie u Organizatora.
Fundatorem nagród jest Organizator. W przypadku rozszerzenia puli
nagród przez Partnera (podmiot trzeci, niezależny od Organizatora), staje
się on Fundatorem dodanych do puli nagród - Organizator nie przejmuje
od niego tej roli.
Działania nie są tworzone, administrowane ani sponsorowane przez
Facebook
. 
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
.
Facebook, Inc
Aktywności
mogą
stanowić:
mini-konkursy,
turnieje,
quizy,
kwestionariusze,
zadania,
wolne
granie,
działania
w
mediach
społecznościowych, wyzwania i inne.
W konkursie powołuje się jednoosobową komisję konkursową [dalej: Jury]
w osobie Reprezentanta Organizatora określonego w ust. 3 powyżej.
Prawidłowości działania Jury przestrzega Koordynator Pionu Administracji i
Finansów, Remigiusz Zygarowicz.
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W Konkursie nie wyklucza się uczestnictwa przedstawicieli Organizatora, a
w szczególności Wolontariuszy (m.in. tzw. Gżdaczy). W konkursie nie
mogą brać udziału członkowie Jury ani osoby ich nadzorujące.
II. Aktywności / Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów: Festiwalowego i Publicznego.
10.1.
Konkurs odbywa się od 26 kwietnia 2019 roku godz. 00:00 do 28
kwietnia 2019 roku godz. 23:59.
10.2.
Udział w etapie Festiwalowym możliwy jest od rozpoczęcia konkursu
do godziny 14:00 w niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku.
10.3.
Udział w etapie Publicznym możliwy jest od rozpoczęcia konkursu
do godziny 23:59 w niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku.
Udział w etapie Festiwalowym mogą wziąć maksymalnie 462 osoby, z
czego nie więcej niż 231 osób kończących wykonanie zadań konkursowych
w okresie od godziny 12:00 w piątek, 26 kwietnia 2019 roku do godziny
9:59 w sobotę, 27 kwietnia 2019 roku. Pozostali Uczestnicy etapu
Festiwalowego muszą zakończyć swoje zadania do godziny 14:00 w
niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku.
Udział w etapie Publicznym może wziąć każdy spełniający wymagania
określone w pkt. 4 i 5 powyżej, bez limitu liczby uczestników.
W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi:
13.1.
posiadać urządzenie mobilne tj. telefon komórkowy (smartfon) lub
tablet z systemem operacyjnym Android w wersji 5 lub nowszej lub
systemem operacyjnym iOS w wersji 10.0 lub nowszej, oraz
posiadać dostęp do sklepu z aplikacjami dla danej platformy
sprzętowej, tj. Google Play lub Apple App Store.
13.2.
posiadać
techniczną
możliwość
instalacji
/
uruchomienia
wskazanych w zadaniach aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym.
13.3.
posiadać dostęp do Internetu przez czas realizacji zadań
konkursowych.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi elementów wskazanych w pkt. 13.
W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi wykonać 5 zadań:
15.1.
Zadanie 1, dotyczące aplikacji “PyrApka Eventory”:
15.1.1.
Zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym (telefonie
komórkowym, tablecie) aplikację pn. “Eventory”. Aplikacja
dostępna jest za pośrednictwem sklepów z aplikacjami
(Google Play, Apple AppStore) oraz pod adresem
https://eventory.cc/download
15.1.2.
Dokonać rejestracji konta użytkownika i zalogować się do
aplikacji z wykorzystaniem aktywnego konta.
15.1.3.
Wykonać następujące czynności: wybór tagów (od 1 do 4
szt.), przeglądanie agendy, utworzenie własnej agendy (min.
1 punkt programu), eksport punktu programu do kalendarza
w telefonie / dodanie przypomnienia, ocena punktu programu
(min. 1), przeglądanie map wydarzenia, przeglądanie wykazu
wystaw, odbiór i odczytanie min. 1 ogłoszenia (Organizator
gwarantuje przesłanie min. 1 ogłoszenia dziennie do
wszystkich Użytkowników w dn. 26-28 kwietnia 2019r.)
15.2.
Zadanie 2, dotyczące aplikacji “Pyrkon Roleplay”:
15.2.1.
Uruchomić na swoim urządzeniu mobilnym (telefonie
komórkowym, tablecie) aplikację pn. “Pyrkon Roleplay”.

Aplikacja
dostępna
jest
pod
adresem
https://roleplay.pyrkon.pl
15.2.2.
Dodać aplikację / skrót do ekranu głównego swojego telefonu
z wykorzystaniem funkcji dostępnej w przeglądarce
internetowej (np. Google Chrome)
15.2.3.
Dokonać rejestracji konta użytkownika i zalogować się do
aplikacji z wykorzystaniem aktywnego konta
15.2.4.
Wykonać następujące czynności: przeglądanie listy spotkań,
wyszukiwanie z wykorzystaniem cech i tagów spotkań,
przegląd dostępnych w aplikacji funkcji.
15.3.
Zadanie 3, dotyczące aplikacji “PyrApka 3.0 BETA”:
15.3.1.
Uruchomić na swoim urządzeniu mobilnym (telefonie
komórkowym, tablecie) aplikację pn. “PyrApka”. Aplikacja
dostępna jest pod adresem h
 ttps://apka.pyrkon.pl
15.3.2.
Dodać aplikację / skrót do ekranu głównego swojego telefonu
z wykorzystaniem funkcji dostępnej w przeglądarce
internetowej (np. Google Chrome)
15.3.3.
Dokonać rejestracji konta użytkownika i zalogować się do
aplikacji z wykorzystaniem aktywnego konta
15.3.4.
Wykonać następujące czynności: przeglądanie agendy,
utworzenie własnej agendy (min. 1 punkt programu), eksport
punktu programu do kalendarza w telefonie / dodanie
przypomnienia,
ocena
punktu
programu
(min.
1),
przeglądanie map wydarzenia, odbiór i odczytanie min. 1
ogłoszenia (Organizator gwarantuje przesłanie min. 1
ogłoszenia dziennie do wszystkich Użytkowników w dn. 26-28
kwietnia 2019r.)
15.4.
Zadanie 4, dotyczące aplikacji “PyrKonwencik”:
15.4.1.
Zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym (telefonie
komórkowym, tablecie) aplikację pn. “PyrKonwencik”.
Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem sklepów z
aplikacjami (Google Play, Apple AppStore).
15.4.2.
Dokonać rejestracji konta użytkownika i zalogować się do
aplikacji z wykorzystaniem aktywnego konta
15.4.3.
Wykonać następujące czynności: przeglądanie agendy,
utworzenie własnej agendy (min. 1 punkt programu), eksport
punktu programu do kalendarza w telefonie / dodanie
przypomnienia,
ocena
punktu
programu
(min.
1),
przeglądanie map wydarzenia, odbiór i odczytanie min. 1
ogłoszenia (Organizator gwarantuje przesłanie min. 1
ogłoszenia dziennie do wszystkich Użytkowników w dn. 26-28
kwietnia 2019r.)
15.5.
Zadanie 5, dotyczące wszystkich 4 aplikacji mobilnych Festiwalu
Fantastyki Pyrkon 2019:
15.5.1.
Wypełnić formularz z ankietą i pytaniem konkursowym
dostępny pod adresem https://forms.gle/pcJnwtjF1kJbT9hz8
15.5.2.
W ramach ankiety, odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
“Jaki Pyrkon to #mobilnypyrkon? Opisz najlepiej jak potrafisz
co może uczynić Pyrkon prawdziwie mobilnym wydarzeniem
kulturalnym.”

15.5.3.

W etapie Publicznym Zadanie 5 oceniane będzie zarówno w
kontekście wiarygodności (potwierdzenia wykonania zadań
1-4), całokształtu odpowiedzi w ankiecie (w tym jakość i
przydatność ich treści dla dalszego rozwoju rozwiązań
mobilnych Festiwalu), a także oryginalności, kreatywności i
poprawności językowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
16.
W celu wzięcia udziału w etapie Festiwalowym i uzyskania nagrody
gwarantowanej, Uczestnik po wykonaniu zadań 1-5 musi:
16.1.
zgłosić się do Biura Festiwalowego Festiwalu Fantastyki Pyrkon
2019 (pawilon 10). W tym celu wymagane jest posiadanie ważnego
biletu wstępu na teren Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019.
16.2.
po zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu chęci wzięcia udziału w
etapie Festiwalowym Obsłudze Biura Festiwalowego, zweryfikuje
ono możliwość przystąpienia do etapu w oparciu o punkty 10 i 11
regulaminu, dotyczące liczby możliwych uczestników i czasu
realizacji etapu.
16.3.
w przypadku pomyślnego wyniku działania z poprzedniego punktu,
Biuro Festiwalowe dokona weryfikacji realizacji zadań 1-5; w tym
celu Uczestnik musi:
16.3.1.
dla potwierdzenia realizacji zadań 1-4, przedstawić obsłudze
Biura Festiwalowego ekran domowy wykorzystanego do
wykonania zadania urządzenia mobilnego opisanego wyżej,
na którym widoczne są skróty do aplikacji: Eventory
(PyrApka Eventory), PyrApka (PyrApka 3.0), Pyrkon Roleplay,
PyrKonwencik.
16.3.2.
dla potwierdzenia realizacji zadania 5, podać obsłudze Biura
Festiwalowego adres e-mail wykorzystany do zgłoszenia w
zadaniu 5.
16.4.
Po pomyślnej weryfikacji opisanej powyżej, Uczestnik Konkursu
przystępuje do etapu festiwalowego, tym samym uzyskując prawo
do nagrody gwarantowanej w postaci gadżetu promocyjnego
aplikacji mobilnych Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019.
16.5.
W przypadku negatywnego wyniku dowolnej z weryfikacji opisanych
wyżej, Uczestnik nie może wziąć udziału w etapie festiwalowym.
17.
W etapie Publicznym udział biorą wszyscy Uczestnicy konkursu zgodnie z
pkt. 12, spośród których komisja konkursowa zgodnie z punktem 15.5.3
wyłoni: 1 laureata nagrody głównej (kompletu gadżetów promocyjnych
aplikacji mobilnych Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019) oraz od 0 do 2
laureatów nagród specjalnych (wysokiej jakości gadżetu promocyjnego
aplikacji mobilnych Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019).
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III. Nagrody
Pulę nagród stanowią gadżety promocyjne (przedmioty o charakterze
premiowym, bez wartości) aplikacji mobilnych przeznaczonych na Festiwal
Fantastyki Pyrkon 2019.
Gadżety promocyjne, o których mowa wyżej, są przedmiotami o
charakterze premiowym, promującym aplikacje mobilne przeznaczone na
Festiwal Fantastyki Pyrkon 2019, a zarazem sam Festiwal. M.in. są to:
smycze promocyjne z nazwą akcji i logotypami, przypinki z hasłem
promocyjnym, promocyjne podkładki pod mysz z logotypami, piłeczki
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antystresowe z hasłem promocyjnym oraz powerbanki z logotypem i
hasłem promocyjnym.
Wartość żadnej z nagród, w tym kompletu składającego się na nagrodę
główną, nie przekracza kwoty 200 zł.
Konkurs związany jest ze wspieraniem krzewienia szeroko pojętej kultury
w Polsce, a charakter zadania konkursowego wymaga umiejętności
twórczych i kreatywności.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
Nagroda nieodebrana w czasie wskazanym przez Organizatora w trakcie
jej przyznawania przepada i może być ponownie zadysponowana przez
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany puli nagród bez podania
przyczyny.
IV. Wyniki
Wyniki Etapu Publicznego zostaną ogłoszone w Internecie za
pośrednictwem portalu Pyrkon.pl w ciągu do 48 godzin od chwili
zakończenia procesu oceniania.
25.1.
Wyniki mogą zostać także powielone w postaci ogłoszenia w
serwisach społecznościowych, w których Organizator prowadzi
swoje profile.
Proces oceniania może potrwać do 1 miesiąca licząc od ostatniego dnia
miesiąca w którym kończy się Festiwal Fantastyki Pyrkon 2019, tj. do 31
maja 2019 roku włącznie.
Laureaci etapu festiwalowego otrzymują informację o wyniku niezwłocznie
po pomyślnej weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa opisanej w
pkt. 25 powyżej.
Laureaci etapu publicznego otrzymają informację o wyniku:
28.1.
W ciągu 7 dni od publikacji wyników, poprzez wiadomość poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie realizacji zadania
5; jednocześnie, Laureat otrzyma prośbę o podanie danych
teleadresowych niezbędnych do nadania przesyłki z nagrodą.
28.2.
W przypadku braku odpowiedzi laureata na prośbę opisaną w
punkcie powyżej, w ciągu kolejnych 7 dni od nadania do Laureata
wiadomości opisanej wyżej, przesłana zostanie kolejna wiadomość z
przypomnieniem.
28.3.
W tym samym czasie, Organizator dokona co najmniej jednej próby
połączenia telefonicznego na numer telefonu podany przez
Uczestnika w trakcie realizacji zadania 5. Próba połączenia potrwa
przez nie mniej niż 30 sekund lub do chwili zgłoszenia się poczty
głosowej. Próba ta będzie miała miejsce w godzinach 9:00 - 21:00
w dowolny dzień tygodnia.
28.4.
Brak kontaktu zwrotnego ze strony Laureata w ciągu 7 dni od
ostatniej próby kontaktu podjętej przez Organizatora jest
równoważne z rezygnacją Uczestnika z nagrody; status Laureata
jest niezbywalny, a nagroda przepada na rzecz Organizatora.
28.5.
Wysyłka nagród nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez
Organizatora prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do
nadania przesyłki z nagrodą.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w
uzasadnionych przypadkach.

IV. Postanowienia końcowe
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy:
30.1.
akceptują warunki niniejszego Regulaminu Ramowego;
30.2.
wyrażają zgodę na przetwarzanie wszelkich udostępnionych
Organizatorowi danych w celach związanych z Konkursem. Zgoda
dotyczy także wszelkich form kontaktu związanych z realizacją
Konkursu;
30.3.
akceptują, że dane przekazane w ramach Działania przechowywane
są w usłudze Dysk / Formularze / Arkusze Google i/lub w usłudze
GSuite, realizowanych przez firmę Google, zgadzają się na warunki
Regulaminów i Polityk Prywatności firmy Google związanych ze
wskazanymi wyżej usługami i przyjmują do wiadomości, że
Organizator nie odpowiada za jakość i sposób funkcjonowania
usług, dokłada jednak wszelkich starań, aby te były realizowane w
sposób prawidłowy i zgodny z założeniami na tyle, na ile posiada ku
temu możliwości;
30.4.
pamiętają, że w każdej chwili mogą dokonać wglądu, modyfikacji
lub
usunięcia
swoich
danych kontaktowych przekazanych
Organizatorowi, w sposób określony w Polityce Prywatności na
stronie h
 ttps://pyrkon.pl
.
30.5.
wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym publikację ich: imienia,
pierwszej litery nazwiska, oraz treści utworzonych w trakcie
realizacji Konkursu, w celu rozwoju Aplikacji Mobilnych przez
Organizatora i Partnerów, oraz w celach promocyjnych i/lub
wizerunkowych Organizatora i realizowanych przez niego akcji;
30.6.
publikacja,
o
której
mowa
powyżej może nastąpić za
pośrednictwem środków masowego przekazu, a w szczególności
Internetu.
31.
Czas realizacji konkursu wskazywany jest wg strefy czasowej właściwej
dla Warszawy, woj. Mazowieckie, Polska, tj. środkowoeuropejskiej z
korektą czasu letniego (CEST / GMT+2).
32.
Zgłoszenie w ramach konkursu treści o charakterze bezprawnym
skutkować będzie niezwłoczną dyskwalifikacją z konkursu. W przypadku
odkrycia, że uczestnik zgłosił w ramach konkursu treści o charakterze
bezprawnym,
Organizator
może
zażądać
zwrotu
nagrody
lub
równowartości kosztu jej produkcji, a także wykluczyć Uczestnika z
udziału w przyszłych konkursach.
33.
W razie konieczności zgłoszenia reklamacji, Uczestnik powinien przesłać
wiadomość z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres e-mail:
info@pyrkon.pl
w
tytule
podając:
“[REKLAMACJA]
Konkurs
#mobilnypyrkon” a w treści dokładne dane pozwalające zidentyfikować
jego zgłoszenie konkursowe (co najmniej: adres e-mail, imię oraz
nazwisko) i dokładny opis okoliczności i przyczyn składania reklamacji.
33.1.
Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 30 dni
od dnia skutecznego doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.
33.1.1.
Za skuteczne doręczenie uznaje się nadanie wiadomości w
taki sposób, że staje się ona dostępna dla Organizatora w
skrzynce pocztowej obsługującej adres info@pyrkon.pl.
Wiadomość nie może być skonstruowana w sposób
automatycznie kwalifikujący ją jako niebezpieczny i

30.

wyzwalający mechanizmy zabezpieczające, np. zawierać
niebezpiecznych załączników (np. pliki wynonywalne .exe,
szyfrowane archiwa np. .zip, i temu podobnych).
33.1.2.
O fakcie pomyślnego doręczenia wiadomości składający
reklamację Uczestnik może dowiedzieć się, kontaktują się z
Organizatorem inną metodą, np. poprzez wiadomość
prywatną do oficjalnego profilu Organizatora w social
mediach.
33.2.
Brak ustosunkowania się przez Organizatora do skutecznie
dostarczonego zgłoszenia reklamacyjnego jest równoważne z
uznaniem reklamacji.
34.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdej chwili
bez podania przyczyny.
35.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia
36.
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19 listopada 2009 roku.

Konkurs realizowany jest na zasadach „non-profit”, „od Fanów, dla
Fanów”, a Organizator nie czerpie zysków ani żadnych innych profitów
z jego realizacji. Wszelkie uzyskane środki przeznaczone są na pokrycie
kosztów realizacji i/lub dalszy rozwój działalności prospołecznej
Organizatora.
W kwestiach spornych decydujące zdanie ma Reprezentant Organizatora
wskazany w ust. 3.
Podstawa prawna:
38.1.
Art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT
38.2.
Art. 8 ustawy o świadczeniu usług internetowych
38.3.
Art. 6 ust. 1 RODO
38.4.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie
odpowiednie
przepisy
polskiego
prawa,
w
szczególności Kodeksu Cywilnego.
Regulamin dostępny jest w Internecie, a odnośnik do jego treści
upubliczniony m.in. w portalu Pyrkon.pl pod adresem h
 ttps://pyrkon.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdej
chwili bez podania przyczyny i poinformowania o tym fakcie. Najświeższy
Regulamin jest zawsze dostępny w miejscu wskazanym powyżej.
Uczestnik zawsze ma dostęp do najnowszej wersji Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
przy realizacji Konkursu #mobilnypyrkon - Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1. administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub
Fantastyki “Druga Era” z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 22a/23, NIP:
9721098695;
2. przetwarzamy dane osobowe w Konkursie #mobilnypyrkon 
w związku z
realizacją naszych celów statutowych zakresie: imienia (imion), nazwiska,
płci, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail. W przypadku osób
fizycznych będących laureatami konkursów możemy przetwarzać także
dane niezbędne do celów przesłania nagród i podatkowych, a w
szczególności:
dane
teleadresowe
(adres
zamieszkania,
adres
korespondencyjny), numer PESEL. Dane te umieszczone będą w
systemach informatycznych administratora danych.
3. nie przetwarzamy danych wrażliwych;
4. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia projektu Aplikacji
Mobilnych oraz powiązanych z nim działań, takich jak rozwój
oprogramowania
5. odbiorcami danych osobowych są zarząd, pracownicy i inni wolontariusze
administratora będący osobami zaangażowanymi w realizację zadań
statutowych Klubu oraz podmioty dostarczające administratorowi usługi
informatyczne, prawne i księgowe realizujący Festiwal Fantastyki Pyrkon
2019
6. podstawą przetwarzania jest dobrowolna i świadoma zgoda, wyrażona
przy rejestracji w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), umowa
uczestnictwa na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019 ( art. 6 ust 1 lit b
RODO) oraz prawny, uzasadniony interes administratora związany z
przetwarzaniem danych osobowych dla rozwoju aplikacji #mobilnyprykon
(art 6 ust. 1 lit f RODO);
7. nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji
międzynarodowych; w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane
przez formularz Google Forms - dane z formularza zbierane są poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym - w USA, przez zaufanych
partnerów
dostarczających
usługi
internetowe
i
posiadających
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield).
8. Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania
lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Ciebie do czasu ustania
roszczeń
cywilnych
oraz
obowiązków
publicznoprawnych
ich
przetwarzania, w tym podatkowo-skarbowych.
9. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo do ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania,
prawo
do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10.masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy
dotyczące przetwarzania danych osobowych;
11.w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na sposób
określony w Polityce Prywatności w portalu internetowym Pyrkon.pl
prowadzonym pod adresem h
 ttps://pyrkon.pl.
WAŻNE!
Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów marketingowych bez Twojej
jednoznacznej zgody!

