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

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Loterii jest
LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Loterii będzie zgodne z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (znane jako RODO)
(Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1 ze zmianami), a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1000).
a)
PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa przetwarza dane dla celów związanych
z przeprowadzeniem i organizacją Loterii, w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Loterii i wydania nagród, 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 Loterii 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.
b)
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na
przeprowadzeniu i organizacji Loterii w celu promowania produktów administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO).
c)
Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych
przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany,
- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d)
Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail –
dane.osobowe@wedel.pl.
e)
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy jako czas
niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń.
f)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla potrzeb udziału w Loterii i jej rozstrzygnięcia.
2.
Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych uczestników Loterii dla celów związanych z
obroną przed roszczeniami, dla celów udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym prawa podatkowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest
PMICOMBERA sp. z o.o., ul. Filomatów 27, 04 -116 Warszawa.
a)
PMICOMBERA sp. z o.o., jako administrator, przetwarza dane osobowe w:
- prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz w celu realizacji umowy, tj. w zakresie obrony przed
roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
- wykonaniu obowiązków ustawowych - w zakresie udokumentowania wyników Loterii, wypełnienia obowiązków
podatkowych oraz obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO).
b)
Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z
organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, dostawcy
systemu do wysyłki wiadomości sms, dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.
c)
Uczestnikowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych
przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym przypadku,
- ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d)
Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail –
dane.osobowe@pmi.pl. Pod tym samym adresem uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w PMICOMBERA sp. z o.o.
e)
Dane osobowe w ramach rozpatrywanych roszczeń będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia. Dane laureatów
Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Loteria zakończyła się, w celu
udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f)
Podanie danych jest:
- dobrowolne – w zakresie zgłoszenia i rozpatrywania reklamacji,
- obowiązkowe – w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków ustawowych.

3.

Względem danych, na które Laureat nagrody I stopnia wyraził zgodę w ramach § 28 Regulaminu, administratorami danych
osobowych są niezależnie: PMICOMBERA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04 – 116 Warszawa, LOTTE Wedel
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa oraz Carrefour Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Targowej 72, 03-734 Warszawa.
a)
Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz
art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych).
b)
Dane osobowe będą udostępnione dla bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców, którzy zapoznają się z
rozpowszechnionymi treściami.
c)
Laureatowi przysługuje prawo:
- dostępu do podanych danych osobowych,
- zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych
przypadkach,
- żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany,
- ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
- wycofania zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed
jej wycofaniem,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d)
Powyższe uprawnienia Laureat może zrealizować wysyłając swoje żądanie:
- na adres e-mail - dane.osobowe@pmi.pl w zakresie przetwarzania danych przez PMICOMBERA sp. z o.o.,
- na adres e-mail – dane.osobowe@wedel.pl w zakresie przetwarzania danych przez LOTTE Wedel sp. z o.o.,
- na adres e-mail – twojedane@carrefour.com w zakresie przetwarzania danych przez Carrefour Polska sp. z o.o.
e)
Dane osobowe Laureatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych będą przetwarzane do czasu
wycofania udzielonej zgody.
f)
Podanie danych jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na uczestnictwo w Loterii.

