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DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE 

 

 

W związku z Twoim uczestnictwem w wydarzeniu „Dzień babci i dziadka w CH Turawa Park” 

i wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Centrum 

Handlowe Turawa Park, informujemy że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie przy 

ul. Dębowej 1, kod pocztowy 46-022 Zawada, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000267344, numer NIP 

527-25-25-682 (dalej: „Administrator”). 

2. Z Administratorem można kontaktować́ się̨: 

 listownie na adres: Biuro Administracji CH Turawa Park, ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, 

 przez e-mail: rodo@turawa-park.com 

3. Dane osobowe w zakresie: imię̨, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą̨ przetwarzane 

przez Administratora w celach marketingowych zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

(dalej: „RODO”) oraz w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą̨ środków 

komunikacji elektronicznej w tym na podany adres email i numer telefonu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6.1 a RODO, 

czyli Twoja zgoda. 

5. Administrator może przekazywać́ dane osobowe swoim dostawcom, którym zleca usługi 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. hosting i usługi IT, działania reklamowe 

i marketingowe. Takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie stosownych umów i zgodnie 

z poleceniami Administratora. 

6. Administrator może przekazywać́ dane osobowe poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG) do 

państwa zapewniającego odpowiedni stopień́ ochrony na podstawie stosownej decyzji Komisji 

Europejskiej lub w ramach standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję 

Europejską. 

7. Masz prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia 

danych i ich ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody. 

8. W przypadku udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

możesz ją wycofać́ w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ 

z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę̨ można wycofać́ 

kontaktując się̨ z Administratorem przez e-mail: rodo@turawa-park.com. 
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9. Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Administrator będzie przetwarzać́ Twoje dane do 

czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgody na 

otrzymywanie informacji handlowych. 

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ich w celach 

marketingowych jest dobrowolne. 


