KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka pod firmą KORE spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, adres biura: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa – dalej
Organizator Loterii;
2) Inspektorem

Ochrony

Danych

Organizatora

Loterii

jest

Ewelina

Ługiewicz

(e-mail:

rodo@agencjakore.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizowaniem i
przeprowadzeniem Loterii audiotekstowej „Co tydzień auto”, w tym wyłonieniem Zwycięzców i
wręczeniem nagród oraz przekazywaniem informacji dotyczących Loterii i nagród, w szczególności:
a. w celu wzięcia przez Uczestnika udziału w Loterii i przeprowadzenia Loterii (na podstawie
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. komunikacji z Użytkownikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, adres
– ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu, (na
podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. wykonania obowiązku podatkowego i księgowego (na podstawie realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być dodatkowo przetwarzane w celach archiwalnych (dowodowych) na
wypadek potrzeby wykazania faktów w ewentualnych postępowaniach związanych Loterią, a także w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z nimi związanymi;
5) odbiorcą danych osobowych Zwycięzców Loterii będą członkowie Komisji Loterii, organ prowadzący
Ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 zł, organy
podatkowe; odbiorcą danych osobowych Zwycięzców nagrody głównej będzie Carlsberg Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie; odbiorcą numerów kart Moja Biedronka biorących udział w Loterii będzie
Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a)

o ile przepisy prawa do dnia upływu tego terminu nie ulegną zmianie, (w przypadku zmiany
przepisów okres przechowywania danych będzie uzależniony od przepisów obowiązujących w
chwili, w której dane miałyby zostać usunięte) i o ile nie zostanie wszczęte żadne postępowanie
reklamacyjne, administracyjne, podatkowe, cywilne, karne, egzekucyjne pozostające w
jakimkolwiek związku z Loterią – do dnia 30 czerwca 2027, tj. upływu 5 lat i 6 miesięcy od końca
roku, w którym Organizator złożył dokumenty dotyczące Loterii, a w odniesieniu do Zwycięzców
Loterii do dnia upływu 5 lat i 6 miesięcy od zakończenia roku, w którym Zwycięzca złożył zeznanie
podatkowe za rok podatkowy, w którym nabył Nagrodę;

b) w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania reklamacyjnego, administracyjnego,
podatkowego, cywilnego, karnego, egzekucyjnego pozostającego w jakimkolwiek związku z Loterią
– do dnia upływu 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia prawomocnego zakończenia ostatniego
postępowania albo wygaśnięcia lub przedawnienia ostatniego roszczenia związanego z Loterią – w
zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma

Pan/Pani

prawo

wniesienia

skargi

do

Prezesa

UODO

(adres:

ul.

Stawki

2,

00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Loterii - jest Pan/Pani
zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
zgłoszenia i wzięcia udziału w Loterii.
11) Organizator Loterii nie zbiera ani nie przetwarza danych szczególnych kategorii.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

