
Polityka prywatności

1. Administratorem danych przekazywanych w ramach akcji jest jej organizator: 
Agencja Sukurs, Juliusz Wasilewski, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1.
Z administratorem danych można się skontaktować pod adresem jak.czytam@gmail.com lub Agencja 
Sukurs, ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1, 01-518 Warszawa.

2. Zgodnie z tzw. RODO dane osobowe to „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej”. W związku z tym większość danych przekazywanych w sprawozdaniu nie ma charakteru 
danych osobowych. Do danych osobowych należą:
• Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
• Adres e-mail osoby zgłaszającej
• Adres IP komputera osoby zgłaszającej
• Nieliczne zdjęcia uczniów, gdy zdjęcie przedstawia tylko jednego lub kilku uczniów na pierwszym 

planie, łatwych do zidentyfikowania, niebędących elementem większej całości i szerszego kontekstu. 
Zdecydowana większość zdjęć przesłanych w poprzednich edycjach akcji nie zawierała danych 
osobowych. Więcej na ten temat: r. VI p. 4 regulaminu.

3. Dane te przetwarzamy na podstawie zgody wyrażonej akceptacją regulaminu i polityki prywatności, czyli 
niniejszych zasad przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo możliwa jest akceptacja zgody na 
przetwarzanie danych w celach marketingowych.

4. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji zgłoszenia i kontaktu z osobą zgłaszającą, co jest 
niezbędne do prawidłowego podsumowania akcji, do celów organizacyjnych, do przekazania nagród, do 
dokumentacji akcji i liczby czytających, do kontaktu z podmiotem organizującym itp. Natomiast dodatkowa 
akceptacja zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych służy nam do wysyłki informacji na 
temat zawartości nowych numerów czasopism i innych produktów lub usług. Nie nadużywamy twojej 
zgody. Staramy się kontaktować dość rzadko oraz starannie, by proponować ci produkty i usługi warte 
uwagi.

5. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie  
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  
o ochronie danych. Pilnujemy, by twoje dane były w naszych systemach bezpieczne.

6. Twoje prawa:
a) Prawo dostępu do treści twoich danych osobowych.

Możesz poprosić, abyśmy przesłali ci twoje dane osobowe w jednym z powszechnie wykorzystywanych 
formatów.

b) Prawo do poprawienia danych.
Możesz poprosić o poprawienie swoich danych, jeżeli są nieaktualne.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli uznasz, że przetwarzamy zbyt dużą ilość twoich danych osobowych, możesz poprosić  
o usunięcie części z nich. Jeżeli nie jesteśmy zobligowani do ich przetwarzania przepisami prawa lub 
nie są konieczne do realizacji umowy, usuniemy je.

d) Prawo do żądania usunięcia danych
Możesz zażądać, żebyśmy usunęli wszelkie dane zawierające twoje dane osobowe. Możemy to uczynić 
tylko wtedy, gdy przepisy prawa nie zobowiązują nas do przetwarzania tych danych. Usuniemy je  
w najszerszym zakresie, w jakim pozwalają nam na to przepisy.

e) Prawo do cofnięcia zgody 
Jeżeli uznasz, że przetwarzamy zbyt dużą ilość twoich danych osobowych, możesz poprosić  
o usunięcie części z nich. Jeżeli nie jesteśmy zobligowani do ich przetwarzania przepisami prawa lub 
nie są konieczne do realizacji umowy, usuniemy je.

f) Prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku gdy przetwarzanie twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje ci prawo wniesienia 
skargi do Prezesa UODO.

7. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich (poza UE). 
Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych,  
uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne oraz podmioty z którymi mamy podpisane 
umowy powierzenia przetwarzania danych.


