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JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH 

  

Z Administratorem danych można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: 

konkurs@skleptassimo.pl. 

  

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Jeżeli przystąpisz do konkursu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie 

przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych): 

• 6 pkt 1 lit. b) RODO – co oznacza, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one 

niezbędne w celu udziału w konkursie, 

• 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ 

wykonujemy nasze prawnie uzasadnione interesy, którymi są obrona przed 

potencjalnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. 

  

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Jeżeli przystąpisz do konkursu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: 

• umożliwienia udziału w konkursie, wyłonienia jego zwycięzcy, a także dostarczenia 

ewentualnej nagrody, 

• publikacji Twojego imienia i nazwiska w gronie zwycięzców konkursu, 

• obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia, przykładowo w 

ramach rozpatrywania ewentualnego odwołania. 

  

PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji konkursu, 

nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. 

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE 

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia do konkursu. Brak ich podania 

uniemożliwi uczestnictwo w konkursie. 

  

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH 

Organizując konkurs, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które mogą przetwarzać 

Twoje dane osobowe. Poniżej znajduje się ich lista: 

• Dostawca usług przewozowych / kurierzy: InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 

Kraków. 

• Hostingodawcap: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. 

• Dostawca usług poczty elektronicznej: pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 

Warszawa. 

• Dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych, wybierani indywidualnie w 

przypadku takiego zapotrzebowania. 

  

UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 



W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie liczne 

uprawnienia, które opisujemy poniżej. W celu ich realizacji skontaktuj się z nami. 

  

Prawo dostępu do danych 

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane 

osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także 

otrzymania dodatkowych informacji o: 

• celach przetwarzania, 

• kategoriach odnośnych danych, 

• odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w 

szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych, 

• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie 

to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, 

• prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, 

• zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 

przetwarzania dla Ciebie. 

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie 

otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną. 

  

Prawo do sprostowania danych 

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych 

osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia. 

  

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) 

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych 

osobowych. Jeżeli takie żądanie będzie spełniało kryteria określone w przepisach (np. 

wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych), wówczas 

usuniemy je niezwłocznie. 

  



Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

• gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich 

prawidłowość, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, 

żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

• wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw 

Twojego sprzeciwu. 

  

Prawo do sprzeciwu 

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, 

masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z 

Twoją szczególną sytuacją. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych 

osobowych, chyba że wykażemy istnienie: 

• ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te 

muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub 

• podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  

Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, 

do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

1. Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie jej opublikowania. 

2. Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści. 

 


