Zasady przetwarzania danych związanych z loterią promocyjną
„Wielka loteria – leć z łaciatym po nagrody do domu!”
KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PODAWANYCH W FORMULARZU
LOTERII?
Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Loterii w formularzach przewidzianych Regulaminem jest Leo Burne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9
(„my”). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Kontakt z nim możliwy jest pod powyższym
adresem listownie oraz e-mailowo pod adresem: daneosobowe@publicisgroupe.com
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE w RAMACH
LOTERII?
Przetwarzamy dane osobowe na podstawie wypełnionego Twojego Zgłoszenia jako uczestnika lub
laureata loterii wyłącznie w celach związanych z loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem Twojego
prawa do uzyskania i wydania Nagrody. Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko i miejscowość
będą przetwarzane w celu ogłoszenia wyników loterii na podstawie naszego uzasadnionego interesu,
polegającego na zapewnieniu przejrzystości loterii.
Ponadto będziemy dane osobowe przetwarzać
•

w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej
(taki obowiązek nakłada na nas prawo),

•

w celach sprawozdawczości księgowo-podatkowej i ewentualnej kontroli celno-skarbowej
(taki obowiązek nakłada na nas prawo),

•

dla obsługi postępowań reklamacyjnych w Loterii (na Twoje żądanie),

•

w celu obrony roszczeń z tytułu udziału w Loterii (jako nasz prawnie uzasadniony interes).

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE ZWIĄZANE Z LOTERIĄ?
Jeśli zostaniesz Laureatem, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione Spółdzielni Mleczarskiej
„Mlekpol” z siedzibą w Grajewie, Poczcie Polskiej S.A. oraz rmie kurierskiej.
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione tym podmiotom i organom, którym musimy je ujawnić
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym
w naszym imieniu Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Loterii.
PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ZWIĄZANE Z LOTERIĄ?
Dane wszystkich Uczestników loterii przetwarzamy przez czas 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia
loterii. Jeśli zostałeś laureatem, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 (pięciu) lat, licząc
od końca roku, w którym zakończyła się Loteria. Jeśli jako laureat zostałeś zwery kowany negatywnie
– przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia zakończenia loterii.
JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W LOTERII?
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Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich
przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie
bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed

jej cofnięciem. Aby powyższe prawa wykonać, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
lub pisemnie na adres korespondencyjny. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CZY MUSZĘ PODAWAĆ DANE, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?
Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podanie dodatkowych danych w Formularzu Laureata, a także podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia
o uzyskanej wygranej jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania
Nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia o uzyskanej wygranej czy rozpatrzenia reklamacji.
Z KIM KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH W LOTERII?
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W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych dla potrzeb loterii możesz kontaktować się z Administratorem danych mailowo: daneosobowe@publicisgroupe.com lub korespondencyjnie: Leo Burne sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

