Regulamin uczestnictwa w konkursie
"Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019”
§1
Organizatorzy Konkursu
Organizatorami konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019” są:
INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 307225, NIP: 5272575823, REGON
141442680, kapitał zakładowy 29.421.550 zł,
oraz
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000709879, NIP: 583-001-89-31, kapitał zakładowy: 19.919.527,00 zł
§2
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
i. Kandydat – osoba zgłoszona do udziału w Konkursie;
ii. Uczestnik – Kandydat zakwalifikowany do udziału w Konkursie;
iii. Laureat – Uczestnik Konkursu wytypowany jako jego laureat zgodnie z postanowieniami
Regulaminu;
iv. Konkurs – konkurs „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019”;
v. Organizator – każdy z organizatorów Konkursu, wskazanych w § 1 powyżej;
vi. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.
§3
Cele Konkursu
1.
2.

Celem głównym Konkursu jest wyłonienie prawników, którzy swoją wiedzą i postawą stanowią
wzór do naśladowania w środowisku zawodowym.
Cele szczegółowe to:
i. docenienie chęci i zaangażowania w podnoszenie poziomu merytorycznego
przedstawicieli zawodów prawniczych;
ii. promocja probiznesowego podejścia wśród przedstawicieli zawodów prawniczych;
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iii. kształtowanie wrażliwości na potrzeby ubogich i pokrzywdzonych.
§4
Termin i terminarz Konkursu
Konkurs trwa od momentu ogłoszenia o rozpoczęciu Konkursu do 20 grudnia 2019 r. i dzieli się na
następujące etapy:
i. rozpoczęcie Konkursu następuje w momencie, gdy Organizatorzy konkursu ogłoszą
wpisem jego start na stronie internetowej www.gazetaprawna.pl/rising-stars2019 oraz na
stronie http://www.risingstars.wolterskluwer.pl/#sp-art-info-1;
ii. termin zakończenia zbierania zgłoszeń Kandydatów ustala się na dzień 31 października
2019 r. na godz. 23:59;
iii. lista nominowanych w porządku alfabetycznym, spośród których Kapituła Konkursu
wybierze finałową dziesiątkę laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Konkursu nie później niż 30 listopada 2019 r.;
iv. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się
nie później niż 30 listopada 2019 r.;
v. wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż 20 grudnia 2019 r.
§5
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
2.

3.

4.

Konkurs ma charakter zamknięty, to znaczy, że jest adresowany wyłącznie do osób
spełniających warunki określone w jego treści poniżej.
Konkurs adresowany jest do osób, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
i. na dzień zakończenia zbierania zgłoszeń nie ukończyły 35. roku życia (czyli urodzonych dnia
31 października 1984 r. lub później);
ii. legitymują się tytułem co najmniej magistra prawa, w tym będących na aplikacji
prawniczej lub posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub
adwokata;
iii. wykonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawód prawniczy.
Prawo zgłoszenia Kandydatów przysługuje:
i. pracodawcom;
ii. przedsiębiorcom;
iii. organizacjom społecznym;
iv. kandydatom – samodzielnie, o ile prowadzą własną kancelarię
v. wspólnikom prowadzącym kancelarię z Kandydatem;
vi. jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom rządowym i pozarządowym;
Odrzuceniu podlegają zgłoszenia:
i. Kandydatów, którzy byli laureatami w poprzednich edycjach Konkursu;
ii. Kandydatów, którzy nie spełniają wymagań określonych w pkt 2 powyżej;
iii. nieczytelne, niekompletne lub zawierające nieprawdziwe dane;
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iv. niespełniające wymogów wskazanych w § 6 Regulaminu lub innych wymogów formalnych
w nim określonym, w tym takie, które wpłynęły po terminie.
§6
Sposób zgłaszania Kandydatów
1.
2.

3.

4.
5.

Zgłoszenie Kandydatów następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
www.gazetaprawna.pl/rising-stars2019/
Zgłoszenie Kandydata do Konkursu poprzedzone być musi uzyskaniem zgody Kandydata na:
i. jego zgłoszenie do udziału z Konkursie;
ii. związanie postanowieniami Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu;
iii. przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby Konkursu danych osobowych
umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym oraz w uzasadnieniu zgłoszenia do Konkursu;
iv. wykorzystanie wizerunku Kandydata utrwalonego na zdjęciach przekazanych
Organizatorom lub wykonanych przez Organizatorów w związku z realizacją Konkursu w
celu wykorzystania dla promocji Konkursu w prasie i w Internecie;
v. kontakt Organizatorów z klientami wskazanymi w zgłoszeniu, o ile tacy zostali wskazani,
dla których Kandydat świadczy usługi prawnicze.
Powyższe zgody stanowić będą załącznik do zgłoszenia i zostaną przekazane w formie skanu
podpisanych dokumentów, drogą e-mailową, w terminie dokonywania zgłoszeń do Konkursu.
Za dzień przekazania zgód uznany będzie dzień ich otrzymania przez INFOR Biznes w sposób
wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
Po zgłoszeniu Kandydata, zgody o których mowa w ust. 3 powyżej zostaną ponadto przesłane
INFOR Biznes w oryginale na adres wskazany w § 1 powyżej.
Wolters Kluwer Polska informuje o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia po podjęciu stosownej
decyzji w ww. przedmiocie, przesyłając informację o właściwej treści na podany w zgłoszeniu
adres poczty elektronicznej (e-mail).
§7
Dane osobowe

1.

Organizatorzy informują, że na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji pozostałych
obowiązków oraz uprawnień określonych Regulaminem przetwarzać będą następujące
informacje, w tym wskazane niżej dane osobowe:
a) od osób zgłaszających Kandydata: imię i nazwisko, nazwa podmiotu zgłaszającego, adres email, numer telefonu;
b) od Kandydatów: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, stanowisko, miejsce pracy,
informacje o wiedzy merytorycznej i doświadczeniu, informacje o pracy naukowej Kandydata,
Informacje o działalności pozazawodowej Kandydata, rekomendacje i oponie o kandydacie,
wygrane postępowania Kandydata; numer telefonu, adres e-mail.
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2.

3.

Klauzule informacyjne związane ze zbieraniem i przetwarzaniem ww. danych osobowych
zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Akceptując Regulamin, Kandydat lub osoba zgłaszająca
Kandydata do udziału w Konkursie, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną
stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Osoby przesyłające zgłoszenie, w którym zawarte są dane osobowe osób trzecich oświadczają,
że zapoznały te osoby trzecie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Podanie danych osobowych przez Kandydata jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do
udziału w Konkursie lub zgłoszenia Kandydata do udziału w Konkursie.
§8
Kapituła Konkursu, kryteria oceny i nagrody

1.

Zgłoszenia Kandydatów nadesłane w ramach Konkursu oceniać będzie pod względem
spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych kapituła Konkursu złożona z ekspertów z
zakresu prawa, przedstawicieli prawniczych samorządów zawodowych, organizacji branżowych
i mediów oraz przedstawicieli Organizatorów, powołana przez Organizatorów („Kapituła
Konkursu”).
2.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeśli zgłoszone zostanie do niego minimum 30 (trzydziestu)
Kandydatów.
3.
Zgłoszenia Kandydatów będą oceniane przez Kapitułę Konkursu w oparciu o następujące
kryteria dotyczące Kandydatów:
i. kreatywność, innowacyjność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych;
ii. wiedzę merytoryczną;
iii. umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową;
iv. działalność pro bono/działalność społeczna bądź sukcesy osobiste;
v. osiągnięcia Kandydata (rekomendacje w rankingach i inne wyróżnienia, wygrane
postępowania prowadzone samodzielnie, wygrane postępowania prowadzone w ramach
zespołu i inne);
vi. wykorzystywanie przez Kandydata nowych technologii/innowacyjnych rozwiązań w
zakresie zarządzania pracą/świadczenia obsługi prawnej.
4. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego Kapituły Konkursu. Przewodniczący wybrany zostaje
większością głosów przez Kapitułę.
5.
Kandydat akceptując Regulamin wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych
w Regulaminie, w tym na wykorzystanie przez Organizatorów wszelkich informacji i materiałów
przekazanych w związku ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie we wszystkich publikacjach (w
tym w prasie, w Internecie oraz mediach społecznościowych) i wydarzeniach związanych
z Konkursem również po jego zakończeniu, w tym na ich zwielokrotnianie, rozpowszechnianie,
utrzymywanie w sieci Internet i innych mediach. Zgoda na udział w konkursie oznacza
również zgodę na utrwalanie wizerunku Kandydata podczas wydarzeń związanych
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6.
7.
8.

z Konkursem oraz dalsze rozpowszechnianie tego wizerunku, bądź wizerunku utrwalonego w
materiałach promujących konkurs.
Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru 10 laureatów w kolejności
rankingowej, którym przyzna tytuł "Rising Star Prawnika - Lidera jutra 2019" („Laureaci”).
Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród wszystkich
zgłoszonych Kandydatów.
Laureatom zostaną przyznane nagrody w postaci okolicznościowych dyplomów i statuetek.
§9
Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wręczenia nagród

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.gazetaprawna.pl/rising-stars2019
oraz
na
stronie
http://www.risingstars.wolterskluwer.pl/#sp-art-info-1 nie później niż 20 grudnia 2019 r.
Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas Gali z przedstawicielami Kapituły Konkursu,
przedstawicielami środowisk branżowych, przedstawicielami Organizatorów oraz mediów.
O miejscu i terminie wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią Laureatów drogą
elektroniczną lub listownie.
Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli nie zostaną odebrane osobiście lub przez
wskazanego przedstawiciela oraz gdy próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki
pocztowej okaże się nieskuteczna.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o Laureatach, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia, w Internecie oraz telewizji
oraz ich wykorzystywania w celach promocyjnych.
Laureaci są uprawnieni do informowania o uczestnictwie w Konkursie w Internecie lub na
dowolnych nośnikach informacji, z zachowaniem następującego formatu: „Imię i nazwisko
laureat 8 edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019, którego organizatorami są
Dziennik Gazeta Prawna oraz Wolters Kluwer Polska”.
§ 10
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.

Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronach internetowych:
www.gazetaprawna.pl/rising-stars2019 oraz http://www.risingstars.wolterskluwer.pl/#sp-artinfo-1
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu osoby zgłaszające
Kandydatów, Kandydaci, jak i Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać Organizatorom na piśmie.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby kierującej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
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4.

Organizatorzy mogą zmienić postanowienia Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jednak
takie zmiany nie mogą spowodować naruszenia lub uchybienia prawom nabytym przed taką
zmianą lub prowadzić do nierównego traktowania Kandydatów.

Załącznik nr 1.
Klauzula informacyjna adresowana do Kandydatów/Uczestników Konkursu:
Zgodnie z art. 13, 14 i art. 26 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że jako organizatorzy konkursu
„Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019” wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz
informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.Współadministratorami
danych osobowych osób będących Kandydatami/Uczestnikami Konkursu są Organizatorzy. Poniżej
wskazuje się dane adresowe Współadministratorów:
INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa (dalej „INFOR”)Wolters
Kluwer Polska z o.o. z siedzibą w: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (dalej „Wolters Kluwer”)
Oznacza to, że jako organizatorzy konkursu „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019” INFOR i Wolters
Kluwer wspólnie decydują o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych i z tego
tytułu informują Państwa o najważniejszych kwestiach dotyczących tego przetwarzania:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji konkursu „Rising
Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019”.
2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył właściwego dla swojej organizacji Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, jednak tzw. punktem kontaktowym w przypadku wszelkich pytań ze strony
podmiotów danych, w tym realizacji praw podmiotów danych, jest Inspektor Ochrony Danych
Osobowych INFOR, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail:
iod@infor.pl.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu i
zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym obsługi zgłoszeń,
informowania o wynikach Konkursu, w tym wyłonienia i nagrodzenia laureatów Konkursu,
rozliczeń podatkowych wartości nagród w Konkursie, ewentualnych reklamacji Uczestników
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO .
4. Nadto, Współadministratorzy mają prawo przetwarzać dane osobowe w celach prawnie
uzasadnionych, w tym marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. W przypadku gdy określone dane osobowe Organizatorzy przetwarzają na podstawie wcześniej
udzielonej przez Państwa zgody, to oznaczają cele tego przetwarzania i określają kategorie danych
przetwarzanych w celu, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
przetwarzanie dopuszczalne jest do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody.
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6. Współadministratorzy pozyskali dane osobowe od samych Kandydatów lub od osób zgłaszających
Kandydatów wskazanych w Regulaminie Konkursu.
7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom, współpracującym przy
organizacji Konkursu z Organizatorami:
• partnerom medialnych i sponsorom, w tym portalom społecznościowym
• podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Organizatorów działaniami
realizowanymi w imieniu Organizatorów, na podstawie podpisanych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub obowiązujących przepisów prawa, i przy zapewnieniu
właściwej ochrony danych osobowych;
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu a następnie przez okres
niezbędny do promowania Konkursu w mediach i prasie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem przetwarzania danych na potrzeby zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, o
których mowa w pkt 4 powyżej – do czasu przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych ponad
ww. okresy możliwe jest wyłącznie, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa m.in.
przepisów podatkowych.
9. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów ma prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania,
sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji ww.
uprawnień należy kierować się do Inspektora Ochrony Danych INFOR, którego adres e-mail został
wskazany w pkt 2 powyżej.
10. Uczestnik Konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych przez Współadministratorów narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
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Klauzula informacyjna adresowana do osób zgłaszających Kandydatów:
Zgodnie z art. 13, 14 i art. 26 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że jako organizatorzy konkursu
„Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019” wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz
informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.Współadministratorami
danych osobowych osób będących Kandydatami/Uczestnikami Konkursu są Organizatorzy. Poniżej
wskazuje się dane adresowe współadministratorów:
INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa (dalej „INFOR”)Wolters
Kluwer Polska z o.o. z siedzibą w: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (dalej „Wolters Kluwer”)
Oznacza to, że jako organizatorzy konkursu „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019” INFOR i Wolters
Kluwer wspólnie decydują o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych i z tego
tytułu informują Państwa o najważniejszych kwestiach dotyczących tego przetwarzania:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu organizacji konkursu „Rising
Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019”. Państwa dane Współadministratorzy pozyskali bezpośrednio
od Państwa.
2. Każdy ze Współadministratorów wyznaczył właściwego dla swojej organizacji Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, jednak tzw. punktem kontaktowym w przypadku wszelkich pytań ze strony
podmiotów danych, w tym realizacji praw podmiotów danych, jest Inspektor Ochrony Danych
Osobowych INFOR, z którym można skontaktować się pod następującym adresem e-mail:
iod@infor.pl.
3. Dane osobowe osób zgłaszających Kandydatów do Konkursu będą przetwarzane przez
Współadministratorów w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach Konkursu, w tym wyłonienia i nagrodzenia
laureatów Konkursu, obsługi ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
4. Nadto, Współadministratorzy mają prawo przetwarzać dane osobowe w celach prawnie
uzasadnionych, w tym marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. W przypadku gdy określone dane osobowe Organizatorzy przetwarzają na podstawie wcześniej
udzielonej przez Państwa zgody, to oznaczają cele tego przetwarzania i określają kategorie danych
przetwarzanych w celu, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
przetwarzanie dopuszczalne jest do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody.
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom, współpracującym przy
organizacji Konkursu z Organizatorami:
• partnerom medialnych i sponsorom, w tym portalom społecznościowym,
• podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Organizatorów działaniami
realizowanymi w imieniu Organizatorów, na podstawie podpisanych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub obowiązujących przepisów prawa, i przy zapewnieniu
właściwej ochrony danych osobowych;
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
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7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu a następnie przez okres
niezbędny do promowania Konkursu w mediach i prasie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem przetwarzania danych na potrzeby zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, o
których mowa w pkt 4 powyżej – do czasu przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych ponad
ww. okresy możliwe jest wyłącznie, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa m.in.
przepisów podatkowych.
8. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także
ograniczenia przetwarzania, sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. W celu realizacji ww. uprawnień należy kierować się do Inspektora Ochrony
Danych INFOR, którego adres e-mail został wskazany w pkt 2 powyżej.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
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