
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO REGULAMIN PROGRAMU „POLEĆ ZNAJOMEMU SDA” 

 
1. Wykorzystanie danych kontaktowych Osoby polecającej jest możliwe jedynie wtedy, gdy Osoba Polecająca jest 

poinformowana o rozpowszechnieniu swoich danych przez Kandydata i wyraża na to zgodę. Za uzyskanie zgody 

odpowiada Kandydat. W przypadku wycofania przez Osobę Polecającą zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych do celu realizacji niniejszego Programu Poleceń, udział Osoby Polecającej w Programie Poleceń jest 

niemożliwy, a praco do nagrody wygasa. 

2. Osoba polecająca oraz Kandydat wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i  Rozporządzeniem 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 („RODO”) 

oraz na komunikowanie się drogą telefoniczną lub mailową. 

3. Wzięcie udziału w Programie Poleceń oznacza, iż:  

a) Administratorem danych jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, działającą na 

podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000554532, której akta 

rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu 

Rejestrowego, NIP 5842741225, REGON: 361328749 

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Poleceń, w szczególności 

przyjęciu zgłoszeń do Projektu, weryfikacji spełnienia warunków udziału w Projekcie, ustaleniu osób 

zakwalifikowanych do Projektu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag co do przeprowadzenia rekrutacji, tworzeniu 

zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora. 

c) Udział w Programie Poleceń wiąże się z podaniem danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w 

Programie Poleceń oraz w rekrutacji do Projektu zgodnie z regulaminem. 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu udziału w Programie Poleceń i rekrutacji do 

Projektu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu 

dochodzenia i ochrony przed roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości 

ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub innym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celach marketingowych dane 

będziemy przetwarzali wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) aż do czasu 

wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

e) Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest dobrowolne. 

f) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

jeśli zauważy, iż jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa;  

g) Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

h) Dane osobowe będą przechowywane do momentu ukończenia procesu rekrutacji lub zakończenia czynności 

względem Osoby Polecającej wynikających z Programu Poleceń np. wypłaty bonusu za polecenie. 


