*Kolorem czerwonym oznaczono informacje wymagane w rejestrze przez art. 30 ust. 2 RODO
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Nazwy państw trzecich lub
organizacji
międzynarodowych, do
których dane są
przekazywane

Dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń danych
osobowych
przekazywanych na
podstawie art. 49 ust. 1
akapit drugi

Art. 30 ust. 2 lit. c

Art. 30 ust. 2 lit. c

Administrator

LP.

Kategorie przetwarzań

Art. 30 ust. 2 lit. b

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych
środków bezpieczeństwa (jeżeli jest to
możliwe)

Nazwa i dane kontaktowe
administratora

Nazwa i dane kontaktowe
współadministratora
(jeśli dotyczy)

Nazwa i dane
kontaktowe
przedstawiciela
administratora (jeśli
wyznaczono)

Inspektor ochrony
danych administratora
(jeśli powołano)

Czas trwania przetwarzania

Art. 30 ust. 2 lit. a

Art. 30 ust. 2 lit. d, art. 32 ust. 1
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Podprzetwarzający (podwykonawca) - jeśli dotyczy

Nazwa i dane kontaktowe Procesora

Kategorie podpowierzonych przetwarzań

11

Nazwa i dane kontaktowe
Podprocesora

Lemon Pro Sp z.o.o
ul Wałbrzyska 11/85 02-739 Warszawa

1

Kategorie podpowierzonych przetwarzań

Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce urodzenia,
adres email, nr telefonu, tytuły naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i nr dyplomu, wizerunek, status
członka

3

Antoni Wysocki

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce urodzenia,
adres email, nr telefonu, tytuły naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i nr dyplomu, wizerunek, status
członka, data wstąpienia do SARP, przebieg wykształcenia i kariery zawodowej, informacje o miejscach
zatrudnienia, historyczne dane kontaktowe, informacje dotyczące składek członkowskich

home.pl S.A.
ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce urodzenia,
adres email, nr telefonu, tytuły naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i nr dyplomu, wizerunek, status
członka, data wstąpienia do SARP, przebieg wykształcenia i kariery zawodowej, informacje o miejscach
zatrudnienia, historyczne dane kontaktowe, informacje dotyczące składek członkowskich

BJ Kutnik Niepaństwowe Archiwum, ul.
Chodakowska 12 A, 03-826 Warszawa

a.
Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, wizerunek, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwa
uczelni, numer dyplomu i data jego otrzymania, studia specjalne, tytuł naukowy, uprawnienia i data ich
otrzymania, adres zamieszkania i do korespondencji, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres
email, strona www, status członka, data wstąpienia do SARP, przebieg wykształcenia i kariery zawodowej,
informacje o miejscach zatrudnienia, historyczne dane kontaktowe, informacje dotyczące składek
członkowskich oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w teczkach Członków OW SARP - dane członków;
b. Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, oddział NFZ,
US, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, wizerunek pracowników umieszczony w dokumentach
poświadczających uprawnienia zawodowe, wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, imiona i nazwiska
oraz daty urodzenia dzieci związane z dodatkowymi uprawnieniami pracownika, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia, nr koane o niezdolności do pracy, kody tytułów ubezpieczenia, numery
NIP w innych państwach, wizerunek pracowników umieszczony w dokumentach poświadczających
uprawnienia zawodowe, wykształcenie i inne niezbędne do realizacji umów i usług.ektów Polskich – dane
pracowników; c. Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, imiona rodziców, dane adresowe,
NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, numery telefonów, adresy email, numery kont
bankowych, nazwa firmy, seria, numer, data, miejsce i data ważności wydania dokumentu tożsamości,
oddział NFZ, US, dane związane z ubezpieczeniami społecznymi, numery rejestracyjne pojazdów, numery
NIP w innych państwach i inne niezbędne dane do realizacji umów i usług - dane klientów i
podwykonawców, zleceniobiorców i usługodawców. d. Imiona i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe,
telefon kontaktowy, numer faksu, adres email, uprawnienia i ich numer, numer dyplomu, wykształcenie,
wizerunek – dane uczestników konkursów; e. Imiona i nazwisko, adres do korespondencji, data i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres email,
nazwa uczelni i tytuł naukowy, nazwa i adres Urzędu Skarbowego, numer konta i nazwa banku, tytuł
naukowy, imię i nazwisko oraz telefon i adres email promotora – dane uczestników nagród OW SARP i ZG
SARP; f. Imiona i nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek – uczestnicy wydarzeń np. spacerów
oraz wszelkie inne dane członków, pracowników, klientów i podwykonawców, zleceniobiorców i
usługodawców, uczestników konkursów i uczestników wydarzeń

F.H.U. ASTAT Michał Wajnchold

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce urodzenia,
adres email, nr telefonu, tytuły naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i nr dyplomu, wizerunek, status
członka, data wstąpienia do SARP, przebieg wykształcenia i kariery zawodowej, informacje o miejscach
zatrudnienia, historyczne dane kontaktowe, informacje dotyczące składek członkowskich

Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366
Warszawa, tel.: 22 8267439, e-mail:
rodo@sarp.warszawa.pl
Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul.
Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel.: 22
8278712, e-mail: rodo@sarp.org.pl

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie powołano

Oddział Terenowy może przetwarzać
dane Członków przez cały czas
istnienia SARP i danego Oddziału
Terenowego.
Dane osobowe danego Członka są
przetwarzane przez czas, kiedy dana
osoba pozostaje Członkiem Oddziału
Terenowego SARP.
Jeśli osoba nie została przyjęta na
Członka, dane osobowe są trwale
usuwane w ciągu miesiąca od
podjęcia uchwały odmawiającej
członkostwa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel.: 22
8267439, e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl

Axop Biuro Ekonomiczno - Księgowe sp z o.o.
Terespolska 4/375 03-813 Warszawa
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dane pracowników, zleceniobiorców i
usługodawców Oddziału Warszawskiego
Stowarzyszenia Architektow Polskich,
zawarte w aktach osobowych

dane zawarte w papierowych teczkach - aktach
osobowych oraz w segregatorach, przechowywane
w szafkach zamkniętych kluczem; dostęp do
kluczy posiadają wyłącznie upoważnione przez
Administratora osoby. Na komputerach
zainstalowany jest i wbudowany program
antywirusowy (strona
https://chmura.warszawa.pl/ jest szyfrowana
certyfikatem, strona biuro.sarp.warszawa.pl nie
jest szyfrowana certyfikatem)

Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366
Warszawa, tel.: 22 8267439, e-mail:
rodo@sarp.warszawa.pl

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie powołano

przez czas potrzebny do ochrony
ewentualnych roszczeń

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lemon Pro Sp z.o.o
ul Wałbrzyska 11/85 02-739 Warszawa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366
Warszawa, tel.: 22 826 74 39, e-mail:
rodo@sarp.warszawa.pl

Dane przekazywane w zamkniętych kopertach,
otwarcie komisyjne przez sekretarza konkursu, dane
przechowywane w zamkniętych szafach (dostęp do
kluczy wyłącznie dla osób upoważnionych). Po
rozstrzygnięciu konkursu dane przekazywane do
organizatora konkursu.
Dostęp do
danych w formie elektronicznej (skany)
dane zawarte w zgłoszeniu udziału w
znajdujących sie w chmurze plików oraz w poczcie
konkursie architektonicznym/
elektronicznej dedykowanej konkursowi otrzymują
urbanistycznym (Załączniki nr 2 i nr 5 do
wyłącznie osoby wskazane przez Administratora lub
Regulaminu Konkursu)
Procesora, a w przypadku dalszego powierzenia
osoby prawidłowo upoważnione przez
podprocesora. Na komputerach zainstalowany jest
i wbudowany program antywirusowy (strona
https://chmura.warszawa.pl/ jest szyfrowana
certyfikatem, strona biuro.sarp.warszawa.pl nie jest
szyfrowana certyfikatem)

wysyłka dwumiesięcznika ARCH
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__________ (inne rodzaje
przetwarzania)

dane przekazywane w formie wiadomości e-mail,
na komputerze nadawcy i odbiorcy zainstalowany
firewall i oprogramowanie antywirusowe

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a; 00-528 Warszawa
tel.: +48 22 277 42 00; e-mail:
kontakt@zzw.waw.pl

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres
zamieszkania i korespondencyjny, data i
miejsce urodzenia, adres email, nr telefonu,
tytuły naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i
nr dyplomu, wizerunek, status członka

dane pracowników administratora, klientów
administratora i podwykonawców w postaci:
imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, REGON,
data urodzenia, PESEL, miejsce urodzenia,
numery telefonów, adresy email, numery kont
bankowych, nazwa firmy, numer dokumentu
tożsamości, miejsce i data wydania, data
ważności, imiona rodziców, nazwisko rodowe,
numery rejestracyjne pojazdów, dane o
niezdolności do pracy, kody tytułów
ubezpieczenia, numery NIP w innych
państwach, wizerunek pracowników
umieszczony w dokumentach
poświadczających uprawnienia zawodowe,
wykształcenie i inne niezbędne do realizacji
umów i usług

nie dotyczy

nie dotyczy

dane pracowników, współpracowników,
zleceniobiorców i usługodawców
administratora, uczestników konkursów, osób
nagrodzonych, klientów administratora i
podwykonawców współpracujących lub
kontaktujących się w ramach działalności
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia
Architektów Polskich, w postaci: imię i
nazwisko, dane adresowe, NIP, REGON, data
urodzenia, PESEL, miejsce urodzenia, numery
telefonów, adresy email, numery kont
bankowych, nazwa firmy, numer dokumentu
tożsamości, miejsce i data wydania, data
ważności, imiona rodziców, nazwisko rodowe,
numery rejestracyjne pojazdów, dane o
niezdolności do pracy, kody tytułów
ubezpieczenia, numery NIP w innych
państwach, wizerunek pracowników
umieszczony w dokumentach
poświadczających uprawnienia zawodowe,
wykształcenie i inne niezbędne do realizacji
umów i usług

nie dotyczy

nie dotyczy

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres
zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce
urodzenia, adres email, nr telefonu, tytuły
naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i nr
dyplomu oraz data jego otrzymania, wizerunek,
status członka, data wstąpienia do SARP,
przebieg wykształcenia i kariery zawodowej,
informacje o miejscach zatrudnienia,
historyczne dane kontaktowe, informacje

UWAGI

imiona i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce urodzenia,
adres email, nr telefonu, tytuły naukowe i uprawnienia, nazwa uczelni i nr dyplomu oraz data jego
otrzymania, wizerunek, status członka, data wstąpienia do SARP, przebieg wykształcenia i kariery
zawodowej, informacje o miejscach zatrudnienia, historyczne dane kontaktowe, informacje dotyczące
składek członkowskich

2

Kontrola dostępu do infrastruktury i baz danych.
Dostęp do danych w formie papierowej i
elektronicznej otrzymują wyłącznie osoby
wskazane przez Administratora lub Procesora, a w
przypadku dalszego powierzenia osoby
dane Członków Oddziału Warszawskiego
prawidłowo upoważnione przez podprocesora.
SARP
Na komputerach zainstalowany jest i wbudowany
program antywirusowy (strona
https://chmura.warszawa.pl/ jest szyfrowana
certyfikatem, strona biuro.sarp.warszawa.pl nie
jest szyfrowana certyfikatem)
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Podprocesorzy (podmioty, którym Procesor przekazuje Dane Osobowe)

przechowywanie i wykonywanie kopii
zapasowych

dane osobowe nie stanowiące
szczególnej kategorii danych
osobowych w rozumieniu
rozporządzenia

Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk

dane pracowników administratora, klientów administratora i podwykonawców w postaci: imię i
nazwisko,dane adresowe, NIP, NIP, REGON, datę urodzenia, PESEL, miejsce urodzenia, numery telefonów,
adresy email, numery kont bankowych nazwę firmy, numer dokumentu tożsamości, miejsce i datę
wydania, datę ważności, imiona rodziców, nazwisko rodowe, numery rejestracyjne pojazdów, dane o
niezdolności do pracy, kody tytułów ubezpieczenia,numery NIP w innych państwach, wizerunek
pracowników umieszczony w dokumentach poświadczających uprawnienia zawodowe, wykształcenie i
inne niezbędne do ralizacji umów i usług

home.pl S.A.
ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

dane pracowników administratora, klientów administratora i podwykonawców w postaci: imię i nazwisko,
dane adresowe, NIP, REGON, data urodzenia, PESEL, miejsce urodzenia, numery telefonów, adresy email,
dane osobowe nie stanowiące
numery kont bankowych, nazwa firmy, numer dokumentu tożsamości, miejsce i data wydania, data
szczególnej kategorii danych
ważności, imiona rodziców, nazwisko rodowe, numery rejestracyjne pojazdów, dane o niezdolności do
osobowych w rozumieniu
pracy, kody tytułów ubezpieczenia, numery NIP w innych państwach, wizerunek pracowników
rozporządzenia
umieszczony w dokumentach poświadczających uprawnienia zawodowe, wykształcenie i inne niezbędne
do realizacji umów i usług

BJ Kutnik Niepaństwowe Archiwum, ul.
Chodakowska 12 A, 03-826 Warszawa

a.
Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, wizerunek, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwa
uczelni, numer dyplomu i data jego otrzymania, studia specjalne, tytuł naukowy, uprawnienia i data ich
otrzymania, adres zamieszkania i do korespondencji, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, adres email,
strona www, status członka, data wstąpienia do SARP, przebieg wykształcenia i kariery zawodowej,
informacje o miejscach zatrudnienia, historyczne dane kontaktowe, informacje dotyczące składek
członkowskich oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w teczkach Członków OW SARP - dane członków; b.
Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, oddział NFZ, US,
adres zamieszkania i adres korespondencyjny, wizerunek pracowników umieszczony w dokumentach
poświadczających uprawnienia zawodowe, wykształcenie, wykształcenie uzupełniające, imiona i nazwiska
oraz daty urodzenia dzieci związane z dodatkowymi uprawnieniami pracownika, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia, nr koane o niezdolności do pracy, kody tytułów ubezpieczenia, numery NIP w innych
państwach, wizerunek pracowników umieszczony w dokumentach poświadczających uprawnienia
zawodowe, wykształcenie i inne niezbędne do realizacji umów i usług.ektów Polskich – dane pracowników;
c. Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, imiona rodziców, dane adresowe, NIP, REGON, data i
miejsce urodzenia, nr PESEL, numery telefonów, adresy email, numery kont bankowych, nazwa firmy, seria,
numer, data, miejsce i data ważności wydania dokumentu tożsamości, oddział NFZ, US, dane związane z
ubezpieczeniami społecznymi, numery rejestracyjne pojazdów, numery NIP w innych państwach i inne
niezbędne dane do realizacji umów i usług - dane klientów i podwykonawców, zleceniobiorców i
usługodawców. d. Imiona i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, telefon kontaktowy, numer faksu,
adres email, uprawnienia i ich numer, numer dyplomu, wykształcenie, wizerunek – dane uczestników
konkursów; e. Imiona i nazwisko, adres do korespondencji, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL,
seria i numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres email, nazwa uczelni i tytuł naukowy, nazwa i
adres Urzędu Skarbowego, numer konta i nazwa banku, tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz telefon i adres
email promotora – dane uczestników nagród OW SARP i ZG SARP; f. Imiona i nazwisko, adres email, numer
telefonu, wizerunek – uczestnicy wydarzeń np. spacerów oraz wszelkie inne dane członków, pracowników,
klientów i podwykonawców, zleceniobiorców i usługodawców, uczestników konkursów i uczestników
wydarzeń

Dorota Sawicka - Sekretarz konkursu
Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk
Lemon Pro Sp. z.o.o ul Wałbrzyska 11/85 02739 Warszawa
home.pl S.A. ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

dane osobowe nie stanowiące
szczególnej kategorii danych
osobowych w rozumieniu
rozporządzenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

31.07.2023 (5 lat)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30.11.2023 (5 lat)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel.: 22
8267439, e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl

imiona, nazwiska i adresy Uczestników
konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy
pocztowe, numery telefonu i adresy e-mail
Pełnomocników uczestników konkursu

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa,

Dzielnica Praga - Południe m. st.
Warszawy, ul. Grochowska 274, 03- Nie dotyczy
841 Warszawa

Nie dotyczy

15.09.2018

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel.: 22
8267439, e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl

imiona, nazwiska i adresy Uczestników
konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy
pocztowe, numery telefonu i adresy e-mail
Pełnomocników uczestników konkursu

Rafał Mroczkowski - sekretarz konkursu,
Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk
imiona, nazwiska i adresy Uczestników konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy pocztowe, numery telefonu i
Lemon Pro Sp z.o.o ul Wałbrzyska 11/85 02- adresy e-mail Pełnomocników uczestników konkursu
739 Warszawa
home.pl S.A. ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

dane osobowe nie stanowiące
szczególnej kategorii danych
osobowych w rozumieniu
rozporządzenia

Gmina Michałowice, Reguły, Aleja
Powstańców Warszawy 1, 05-816
Michałowice

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

25.03.2024

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel.: 22
8267439, e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl

imiona, nazwiska i adresy Uczestników
konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy
pocztowe, numery telefonu i adresy e-mail
Pełnomocników uczestników konkursu

Kamil Miklaszewski - sekretarz konkursu,
Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk
imiona, nazwiska i adresy Uczestników konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy pocztowe, numery telefonu i
Lemon Pro Sp z.o.o ul Wałbrzyska 11/85 02- adresy e-mail Pełnomocników uczestników konkursu
739 Warszawa
home.pl S.A. ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

dane osobowe nie stanowiące
szczególnej kategorii danych
osobowych w rozumieniu
rozporządzenia

Muzeum Historii Polskiego Ruchu ludowego
Aleja Wilanowska 204

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

03.09.2023

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel.: 22
8267439, e-mail: rodo@sarp.warszawa.pl

imiona, nazwiska i adresy Uczestników
konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy
pocztowe, numery telefonu i adresy e-mail
Pełnomocników uczestników konkursu

Magdalena Turowska-Kowalczyk - sekretarz
konkursu,
Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
imiona, nazwiska i adresy Uczestników konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy pocztowe, numery telefonu i
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk
adresy e-mail Pełnomocników uczestników konkursu
Lemon Pro Sp z.o.o ul Wałbrzyska 11/85 02739 Warszawa
home.pl S.A. ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

dane osobowe nie stanowiące
szczególnej kategorii danych
osobowych w rozumieniu
rozporządzenia

Oddział Warszawski Stowarzyszenia
Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366
Warszawa, tel.: 22 8267439, e-mail:
rodo@sarp.warszawa.pl

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie powołano

zgodnie z umową powierzenia
zawartą 25.05.2018 r. (G.L.M. Sp. z
o.o., ul. Uprawna 3, 02-967
Nie dotyczy
Warszawa) i umową główną trwającą
w okresie 10.12.2013 r. - 31.12.2018
r.

Nie dotyczy

G.L.M. Sp. z o.o., ul. Uprawna 3, 02-967 Warszawa

imię nazwisko, adres zamieszkania (adres do
korespondencji)

nie dotyczy

Muzeum Powstania Warszawskiego, z
siedzibą w Warszawie, adres: 00-844
Warszawa ul. Grzybowska 79,
zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Nie dotyczy
m. st. Warszawy pod numerem 10/2004,
tel.: 22 539 79 05/06
e-mail: kontakt@1944.pl

Rafał Mroczkowski - sekretarz konkursu,
Globtel Internet Szymon Hersztek ul.
Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk
imiona, nazwiska i adresy Uczestników konkursu oraz imiona, nazwiska, adresy pocztowe, numery telefonu i
Lemon Pro Sp z.o.o ul Wałbrzyska 11/85 02adresy e-mail Pełnomocników uczestników konkursu
739 Warszawa
home.pl S.A. ul. Zbożowa 4; 70-653 Szczecin

nie dotyczy

dane osobowe nie stanowiące
szczególnej kategorii danych
osobowych w rozumieniu
rozporządzenia

