KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

Odrębnym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją
Konkursu jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. W sprawach dotyczących
danych osobowych należy się kontaktować na adres: dane.osobowe@wedel.pl.
a) PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiertniczej 39A, 02-952 Warszawa przetwarza dane osobowe dla celów
związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagród,
jako podmiot przetwarzający, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z LOTTE Wedel
sp. z o.o. Ponadto, dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków
związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki
wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom
prawnym i księgowym.
b) Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia i organizacji Konkursu, prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu,
wydania nagród oraz promowania produktów Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1,
dalej RODO), a także w celu udokumentowania wyników Konkursu jako obowiązek prawny spoczywający na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych
przypadkach,
- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
d) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail – dane.osobowe@wedel.pl , za
wyjątkiem skargi do organu nadzoru, którą należy skierować wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na
wskazany powyżej adres korespondencyjny.
e) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi
ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca
roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Konkursie i jego rozstrzygnięcia. Brak
podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konkursie i przyznania nagrody.
g) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
h) Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Niezależnie od powyższego, odrębnym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z obroną
przed roszczeniami oraz dla celów rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest PMICOMBERA sp. z
o.o., ul. Wiertnicza 39A, 02-952 Warszawa. PMICOMBERA sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez stronę internetową www.pmi.pl w zakładce „Kontakt”.
a) PMICOMBERA sp. z o.o., jako Administrator, przetwarza dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest obrona przed roszczeniami, jak również w celu udokumentowania wyników
Konkursu oraz rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego jako obowiązek prawny
spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją
Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki
wiadomości sms, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom
prawnym i księgowym. Dodatkowo lista Zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania
publikowana jest na stronie: WWW.RAZEMWEDEL.PL i dostępna jest dla bliżej nieokreślonego kręgu osób odwiedzających
stronę.
c) Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym przypadku,
- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
d) Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować, wysyłając swoje żądanie poprzez stronę internetową www.pmi.pl w
zakładce „Kontakt”. W przypadku zamiaru złożenia skargi do organu nadzoru, należy ją skierować wprost do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, na wskazany powyżej adres korespondencyjny.
e) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do
obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony
od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Konkursie i jego rozstrzygnięcia. Brak
podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udziału w Konkursie i przyznania nagrody.
g) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
h) Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
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