Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników, w szczególności Zwycięzców nagród o
których mowa w punktach 3.1 i 3.2 jest GPD Agency Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu
(60-829) przy ulicy Roosevelta 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000527454, NIP 7811902177, REGON
302860051.
Uczestnik
może
wysyłać
wiadomość
na
adres
e-mail:
ochrona.danych@gpd.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych
Uczestnika.
Administrator powierzył BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, prowadzącą na
terenie Polski działalność poprzez zarejestrowany oddział: BP Europa SE Oddział w Polsce,
ul. Pawia 9, 31-354 Kraków przetwarzanie danych Uczestników Loterii w celu weryfikacji
spełniania przez Zwycięzców warunku udziału w Loterii opisanego w punkcie1.8.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 jako „RODO”) tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody Zwycięzców nagród, o których mowa
w punktach 3.1 i 3.2 na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z
organizacją i przeprowadzeniem oraz rozliczeniem Loterii, w tym wysłania nagród do
Zwycięzców, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe)
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytania Uczestników, udzieleniu
odpowiedzi na reklamacje, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników, w szczególności Zwycięzców są,
Zleceniodawca i jego upoważnieni pracownicy (w związku z powierzeniem przetwarzania
danych) oraz podwykonawcy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną
Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne
podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora oraz Zleceniodawcy w związku z realizacją
Loterii oraz wydaniem nagród. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony
celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora (co najmniej przez czas
niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Loterii w tym do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią), nie dłużej jednak niż do momentu
cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem
przechowywania dalszego jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (np. przepisy podatkowe) lub jest to konieczne z uwagi na prawnie
uzasadniony interes Administratora.
Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
W przypadku Zwycięzców nagród o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 wyrażenie przez
Zwycięzcę Loterii zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Zwycięzcę danych
osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wydania
nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Zwycięzcy z Loterii
oraz brak możliwości wydania nagrody.
Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie
cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę należy skontaktować
się
z
Administratorem
poprzez
wysyłkę
wiadomości
email
na
adres:
ochrona.danych@gpd.com.pl
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania
(zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

