Polityka Prywatności
w zakresie playtestów gier Draw Distance
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (dalej: „RODO”), poniżej
podajemy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Draw Distance Spółka Akcyjna z siedzibą w
Krakowie:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a,
31-553 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 712-316-28-44, KRS: 0000615245, kapitał
zakładowy: 1.311.200,00 PLN w całości opłacon,y mail: contact@drawdistance.dev, telefon: +48 12 346 11 41 (dalej:
Draw Distance).
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe, uzyskane bezpośrednio od Państwa przetwarzane będą na podstawie zgody dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Draw Distance, tj. w celu utworzenia lub
rozszerzenia bazy playtesterów gier wideo produkowanych lub dystrybuowanych przez Draw Distance oraz przesyłania
bieżących informacji dotyczących prowadzonych playtesów przez Draw Distance.
Zakres przetwarzanych danych
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, adres email, datę urodzenia.
Odbiorcy danych
Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotami:
a. serwisującymi urządzenia Draw Distance za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe,
b. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych,
c. świadczącymi usługi doradcze na rzecz Draw Distance (np. kancelarie prawne, biura księgowe),
d. którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich
przetwarzania lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Realizacja praw osób, których dane dotyczą
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych - w przypadkach przewidzianych prawem.
Posiadacie Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: contact@drawdistance.dev,
pisemnie na adres siedziby Draw Distance lub osobiście w siedzibie Draw Distance.
Przed realizacją Państwa uprawnień Draw Distance musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie
dostosowany do danego żądania.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Draw Distance narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne, jeżeli chcą Państwo uczestniczyć w playtestach gier organizowanych
przez Draw Distance oraz korzystać z dostępu do bieżących informacji o planowanych do przeprowadzenia playtestach
gier Distance Distance.

Informacja o decyzjach podejmowanych w sposób zautomatyzowany
Draw Distance nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

