Regulamin
konkursu „Poznaj PEPCO!”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa
się konkurs prowadzony pod nazwą „Poznaj PEPCO” (dalej jako „Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest PEPCO Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 73A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000111962, której akta rejestrowe prowadzone przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 27.000.000 zł, NIP: 7822131157,
REGON: 639669292, (dalej jako „Organizator”).
1.3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których
mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 847 ze
zm.).
1.4. Fundatorem nagród jest Organizator.
1.5. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej
https://careercon.pl/, https://www.facebook.com/targikarierait/ oraz będą dostępne w dniu
przeprowadzenia Konkursu na stoisku Organizatora znajdującego się na terenie targów pracy
„Kariera IT” przeprowadzanych w dniu 23 listopada 2019 roku w IBB Andersia Hotel Poznań
Centrum przez BAMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Grzybowska 97, 00-844
Warszawa.
2. Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w miejscu wydarzenia: targi pracy „Kariera IT” odbywającego
się w dniu 23 listopada 2019 roku w IBB Andersia Hotel Poznań Centrum, przy ul. Plac Andersa
3 w Poznaniu (61-894), (dalej jako „Targi Kariera IT”) organizowanego przez BAMT Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Grzybowska 97, 00-844 Warszawa.(dalej jako:
„Organizator Targów”).
2.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.11.2019 r. o godzinie 9:00 i kończy się w dniu 23.11.2019 r.
o godzinie 10.40. w dniu 23.11.2019 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej
procedury reklamacyjnej.
3. Uczestnicy
3.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są konsumentami
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), mają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnicy”, lub każdy indywidualnie jako „Uczestnik”).
Przesłanki wskazane w zdaniu pierwszym muszą być spełnione łącznie. Udział w Konkursie nie
może być powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3.2. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby biorące udział w Targach Kariera IT w charakterze
uczestnika (słuchacza).
3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz w spółkach
należących do grupy PEPCO w Polsce na podstawie umowy o pracę lub innej umowy
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cywilnoprawnej, ani członkowie ich rodzin. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych należy
rozumieć wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym
pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a)
zgłoszenie swojego udziału w Konkursie poprzez uzupełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stoisku Organizatora na Targach Kariera IT i przekazanie
wypełnionego formularza przedstawicielowi Organizatora obecnemu na Targach Kariera
IT. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
oraz
b) wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu. Wyrażenie wskazanych
powyżej zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku braku podania danych w
niezbędnym minimalnym zakresie uniemożliwia udział w Konkursie, oraz
c)
pobranie arkusza zadań konkursowych od przedstawiciela Organizatora obecnego przy
stoisku Organizatora na Targach Kariera IT i zdanie wypełnionego arkusza zadań
konkursowych według zasad określonych w dalszej części Regulaminu.
Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez
Uczestników Konkursu wydatków. Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody wyłącznie z tytułu
samego wzięcia udziału w Konkursie.

4. Komisja konkursowa
4.1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w tym w celu dokonania
prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyłonienia osób biorących udział w Konkursie oraz wyboru
zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej jako „Komisja”), w skład
której wejdą trzy osoby wyłonione przez Organizatora.
5. Zasady Konkursu
5.1. Konkurs przeprowadzany będzie w języku polskim podczas i w miejscu Targów Kariera IT.
5.2. Arkusz zadań konkursowych (dalej jako „Arkusz”) zostanie wydany Uczestnikowi po zgłoszeniu
udziału w Konkursie oraz wyrażeniu zgody na akceptację Regulaminu i na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby realizacji Konkursu (zgodnie z pkt 3.6 Regulaminu). Arkusze będą
wydawane w miejscu stoiska Organizatora na Targach Kariera IT. Komisja odnotuje czas wydania
Arkusza z dokładnością do minuty na Arkuszu Uczestnika oraz w ewidencji wydanych Arkuszy
(dalej jako „Ewidencja”).
5.3. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu
poprawnych odpowiedzi na 10 (słownie: dziesięć) pytań z zakresu wiedzy o Organizatorze
i prowadzonej przez niego działalności handlowej opisanych w arkuszu zadania konkursowego.
Pytania mają charakter zamknięty, a odpowiedzi na pytania mają formę kafeterii. Uczestnik
powinien wskazać tylko jedną z możliwych odpowiedzi do każdego pytania. Uczestnik wskazuje
wybraną przez siebie odpowiedź poprzez postawienie znaku „X” w kratce umieszczonej przy
wybranej odpowiedzi. Za każda poprawną odpowiedź Uczestnik otrzyma jeden punkt, zaś
łącznie Uczestnik może otrzymać dziesięć punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi na
wszystkie pytania określone w Arkuszu. W przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi (przez
co rozumie się także wskazanie odpowiedzi w inny sposób niż poprzez postawienie znaku „X” w
kratce umieszczonej przy wybranej odpowiedzi) lub postawienia znaku „X” przy więcej niż jednej

odpowiedzi w ramach jednego pytania, odpowiedź na to pytanie uznaje się za błędną i Uczestnik
nie otrzymuje punktu za udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
5.4. Po wypełnieniu Arkusza Uczestnik zobowiązany jest zdać Arkusz Komisji w miejscu stoiska
Organizatora na Targach Kariera IT. Czas dostarczenia Arkusza z dokładnością do minuty zostanie
odnotowany przez członka Komisji na Arkuszu Uczestnika oraz w Ewidencji.
5.5. Członkowie Komisji sprawdzą poprawność odpowiedzi zaznaczonych w Arkuszu, przyznając
Uczestnikowi jeden punkt za każda poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów jakie
może otrzymać jeden Uczestnik wynosi dziesięć.
5.6. Organizator wyłoni trzech laureatów spośród Uczestników. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni
w następujący sposób: spośród Uczestników, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów wybrani
zostaną trzej Uczestnicy, którzy rozwiązali zadania konkursowe i zdali Arkusz w najkrótszym
czasie, przy czym Uczestnik, który zdał Arkusz w najkrótszym czasie zajmie miejsce pierwsze i
zostanie ogłoszony Zwycięzcą Konkursu, a kolejni dwaj Uczestnicy miejsca drugie i trzecie
odpowiednio do kolejności uzyskanych przez siebie czasów. Jeżeli najwyższa liczba punktów
zostanie uzyskana przez mniej niż trzech Uczestników, pozostali laureaci zostaną wyłonieni
spośród Uczestników, którzy osiągnęli kolejną pod względem wielkości liczbę punktów i zdali
Arkusz w najkrótszym czasie. Zwycięzca Konkursu oraz Uczestnicy, którzy zajęli drugie i trzecie
miejsce zwani są dalej jako: „Laureaci Konkursu”.
5.7. Ogłoszenie Laureatów Konkursu będzie miało miejsce w dniu Konkursu podczas Targów Kariera
IT, bezpośrednio po prelekcji firmowej Organizatora. Informacja o zwycięzcach będzie dostępna
również na stoisku Organizatora na Targach Kariera IT w dniu Konkursu do godziny 14.00.
5.8. Każdy Laureat Konkursu uprawniony jest do otrzymania tylko jednej nagrody.
5.9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zdać jeden Arkusz
Organizatorowi.
5.10. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Organizator
będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału
w Konkursie.
6. Nagrody
6.1. W Konkursie przyrzeczone są trzy następujące nagrody:
a)
1 (słownie: jedna) nagroda rzeczowa dla Zwycięzcy Konkursu za zajęcie pierwszego
miejsca, w postaci bonu o wartości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) do
wykorzystania w sklepach PEPCO, dalej jako „Nagroda za pierwsze miejsce”. Wartość
nagrody wynosi: 300,00 PLN (trzysta złotych);
b) 1 (słownie: jedna) nagroda rzeczowa dla Laureata Konkursu za zajęcie drugiego miejsca
w postaci bonu o wartości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) do wykorzystania w
sklepach PEPCO, dalej jako „Nagroda za drugie miejsce”. Wartość nagrody wynosi:
200,00 PLN (dwieście złotych);
c)
1 (słownie: jedna) nagroda rzeczowa dla Laureata Konkursu za zajęcie trzeciego miejsca
w postaci bonu o wartości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) do wykorzystania w sklepach
PEPCO, dalej jako „Nagroda za trzecie miejsce”. Wartość nagrody wynosi: 100,00 PLN
(sto złotych).
6.2. Do Nagrody za pierwsze miejsce Organizator przekaże dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości 11,11 % wartości brutto Nagrody za pierwsze miejsce przyznanej Zwycięzcy
Konkursu z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z
tytułu wygranej w Konkursie. Od łącznej wartości nagrody za pierwsze miejsce Organizator
potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od nagrody, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
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dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 5 lipca 2019 r. (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1387 ze zm.) i odprowadzi kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego.
Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody
pieniężnej.
Wydanie nagród nastąpi w dniu Konkursu w miejscu Targów Kariera IT bezpośrednio po
ogłoszeniu wyników Konkursu do godziny: 13:00. W celu odbioru nagrody Laureaci Konkursu
zobowiązani są zgłosić się do przedstawiciela Organizatora obecnego przy stoisku Organizatora
na Targach Kariera IT do wskazanej powyżej godziny. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu lub
Laureat Konkursu nie zgłosi się w dniu Konkursu po odbiór nagrody zostanie on poinformowany
przez Organizatora drogą mailową o tym, że został Laureatem Konkursu oraz o sposobie i
terminie odbioru nagrody. Wówczas wydanie nagrody nastąpi w terminie do 14 dni roboczych
od daty zakończenia Konkursu, w siedzibie Organizatora przy ul. Strzeszyńskiej 73A w Poznaniu
(60-479), w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. W przypadku braku odbioru nagrody w
wyznaczonych powyżej terminach Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody.
Laureaci Konkursu, w celu otrzymania nagrody zobowiązani są podać Organizatorowi dane
osobowe niezbędne do wydania nagrody zgodnie z treścią otrzymanej od Organizatora
Informacji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników w
tym Laureatów Konkursu, w tym za brak możliwości skontaktowania się z nimi lub przekazania
nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeżeli ten nie podał
prawdziwego adresu e-mail, na który ma zostać wysłana wiadomość z informacją o wynikach
Konkursu oraz sposobie i terminie odbioru nagrody lub nie przekazał danych wskazanych w
Regulaminie lub, gdy podane dane są niepełne lub nieaktualne. W przypadku, gdy tytuł Laureata
Konkursu uzyska osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka
traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody osoba ta
będzie zobowiązana do jej niezwłocznego zwrotu.
Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie.
Nagrody niewydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
Bony, o których mowa w pkt 6.1 Regulaminu mogą zostać wykorzystane w dowolnym sklepie
należącym do PEPCO Poland Sp. z o.o. na terytorium Polski w terminie do 30 września 2020 roku.

7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator – PEPCO Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
7.2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w informacji „Zasady
przetwarzania danych podczas konkursu „Poznaj PEPCO!”, stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
8. Reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje, związane z Konkursem mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub
przesyłką kurierską na adres Organizatora, tj. ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań, z dopiskiem
Konkurs „Poznaj PEPCO!”, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu.
Reklamacje zgłoszone po terminie nie wywołują skutków prawnych.
8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres na który ma zostać
odesłana odpowiedź Organizatora, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
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Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika listownie.
Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia
roszczeń przed sądem.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub pozostające w związku z organizacją
Konkursu, Organizator oraz Uczestnicy będą starali się rozwiązać polubownie w drodze
negocjacji. Spory nierozwiązane w drodze czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania
sporu zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Niezależnie od postanowień Regulaminu Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu
z ważnej przyczyny, jaką może być:
a)
usunięcie niejasności związanych z interpretacją postanowień Regulaminu;
b) usprawnienie zasad prowadzenia Konkursu;
c)
wprowadzenie dodatkowych nagród przyznawanych w ramach Konkursu;
d) zapobieganie nadużyciom lub innym naruszeniom Regulaminu;
e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na
Regulamin.
9.2. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć podstawowych zobowiązań Organizator, w tym w
szczególności zobowiązania do wydania nagród, ani nie może wpływać na prawa Uczestników
nabyte przed zmianą Regulaminu.
9.3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej
https://careercon.pl/. Regulamin będzie dostępny do wglądu także w dniu Targów Kariera IT na
stoisku Organizatora.
9.4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie,
włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
9.5. Prawem właściwym dla spraw uregulowanych w Regulaminie jest prawo polskie.
9.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy

Dane Uczestnika:

_______________________________________
imię i nazwisko

_______________________________________
adres e-mail

1. Oświadczam, że chcę wziąć udział w konkursie „Poznaj PEPCO!”, organizowanym przez PEPCO
Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Konkurs”).
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu, dostępny na Stronie
Internetowej https://careercon.pl/, w siedzibie Organizatora oraz na stoisku Organizatora
znajdującym się w miejscu wydarzenia: targi pracy „Kariera IT” odbywającego się w dniu 23
listopada 2019 roku w IBB Andersia Hotel Poznań Centrum, przy ul. Plac Andersa 3 w Poznaniu (61894), (dalej jako „Targi Kariera IT”).
3. Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Zgodnie z Regulaminem Konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
związku z moim udziałem w Konkursie, w tym w szczególności następujących danych: imię i
nazwisko, adres e-mail. W przypadku uzyskania nagrody w Konkursie wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych niezbędnych dla celów wręczenia nagród
oraz dla celów rozliczeń rachunkowych oraz podatkowych.

_________________________
data i podpis

Zasady przetwarzania danych podczas konkursu „Poznaj PEPCO!”
Kto jest administratorem danych osobowych?
Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań („Pepco”)
Inspektor ochrony danych Pepco oraz jego dane kontaktowe
W Pepco wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

Adres email:

iodo@pepco.eu

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane będą przetwarzane w cel organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców, wręczenia nagród,
ogłoszenia i publikacji wyników, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz dokonywania
analiz, statystyk oraz raportowania. Dane mogą być także ewentualnie przetwarzane na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w konkursie oraz przez okres wymagany przez przepisy
podatkowe (w przypadku zwycięzców), nie dłużej jednak niż przez 6 lat od rozstrzygnięcia konkursu.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
•

W odniesieniu do przeprowadzania konkursu oraz rozpatrywania reklamacji przez
Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) 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 („RODO”) (jest to niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

•

Dane przetwarzane będą także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadniony interes
administratora – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w
zakresie dokonywania analiz na wewnętrzne potrzeby Pepco Poland sp. z o.o. oraz Grupy Pepco.

•

Dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (podatkowo-księgowych) będą
przetwarzane na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich danych w
niezbędnym minimalnym zakresie nie będzie możliwy Twój udział w konkursie. W odniesieniu do
zwycięzców prosić będziemy o podanie dodatkowych danych, niezbędnych dla celów wręczenia nagród
oraz dla celów rozliczeń rachunkowych oraz podatkowych, tj. np.: identyfikator podatkowy, czy adres do
doręczenia nagrody.
Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
•

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

•

prawo żądania sprostowania danych

•

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

•

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora m.in.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Pepco i wyłącznie zgodnie z poleceniami Pepco.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym np.
sądom, organom ścigania.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane i
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie
wpływać na Twoją sytuację.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.

