Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator i jego dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Mamy małe przyjemności” jest
organizator – Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, e-mail:
biuro@grzegrzolka.pl.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe uczestników podane w zgłoszeniu do konkursu (imię i nazwisko, numer telefonu
lub/oraz adres e-mail) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu (w
tym wyłonienia laureatów) oraz przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej
zgodnie z regulaminem konkursu. W przypadku laureatów konkursu dane osobowe (imię i
nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki nagrody i – w stosownym przypadku
– numer konta) będą przetwarzane w celu wydania nagrody, informowania o rozstrzygnięciu
konkursu oraz udokumentowania wyników konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia 2016/679
o Ochronie Danych – „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem jest organizacja konkursu
dla klienta administratora, wykonanie zobowiązań administratora wynikających z Regulaminu
oraz ochrona praw administratora (np. na wypadek ewentualnych reklamacji lub roszczeń).
Dane osobowe laureatów będą również przetwarzane dla celów podatkowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
Okres przechowywania danych
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz przez czas
niezbędny do obsługi reklamacji. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat
liczony od końca roku, w którym przypadał termin zapłaty stosownego podatku od nagrody z
uwagi na przepisy prawa podatkowego.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą upoważnieni pracownicy i
współpracownicy Grzegrzółka&Ko, podmioty wykonujące wysyłkę wiadomości e-mail/SMS
do laureatów oraz banki i firmy kurierskie/pocztowe, obsługujące wysyłkę nagród do
laureatów.
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą
przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia dostarczonych
danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce –
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uważa że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,
prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia oraz
rozpatrzenia reklamacji.

