INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją Konkursu: „Wrzuć na luz”, przetwarzamy dane osobowe Uczestników
Konkursu. Poniżej, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące
przetwarzania Twoich danych, w przypadku gdy zgłosisz się do udziału w Konkursie.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, numer
identyfikacji podatkowej NIP 676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, kapitał
zakładowy w całości wpłacony wynosi 7.498.775,00 zł (dalej „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:
iodo@wawel.com.pl.
3. Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska lub indywidualnej nazwy używanej na
portalu Facebook (nick) oraz wskazanego przez Ciebie adresu e-mail a w przypadku
zwycięzców Konkursu dodatkowo w postaci danych adresowych i numeru telefonu
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu „Wrzuć na luz” do którego
przystąpiłeś/łaś, przesyłając Pracę Konkursową. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do
przekazania nagród (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyraziłeś
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowej od Administratora to
udostępnione dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, przetwarzamy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Ciebie zgody.
4. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Konkursu, a w przypadku
zwycięzców – nie dłużej niż do czasu doręczenia nagród lub wyjaśnienia ewentualnych
roszczeń. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji
marketingowej od Administratora to Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu
wycofania udzielonej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy
wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany/a do
podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w
Konkursie lub przesłania Ci nagrody w Konkursie.
8. Twoje dane osobowe są przekazywane Podmiotowi Przetwarzającemu będącemu
Organizatorem Konkursu - agencji reklamowej “Fortuna PS” spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Astronomów 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000243946, NIP 521-337-64-53, REGON
140423284 oraz Digital Touch spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska
47/4, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424316, , NIP
5213632726, REGON: 146168640, - przy pomocy których przeprowadzany jest Konkurs za
pośrednictwem dedykowanej strony www oraz portalu www.facebook.com oraz firmie
kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą
zostać również udostępnione organom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

