ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe Uczestników Konkursu pn. „Polecamy – wygrywamy” są przetwarzane na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych
osobowych, w tym zwłaszcza 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.

2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fabryka Farb i Lakierów
Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa;
e-mail: dane.osobowe@sniezka.com Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za
wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7.00 – 15.30. Inspektor
ochrony danych dostępny jest pod powyższymi danymi kontaktowymi.

3.

Administratorem danych osobowych zwycięzców Konkursu w zakresie, w jakim są one
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz
w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Albedo Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań;
e-mail: dane@albedomarketing.pl Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku (za
wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9:00 – 17:00.

4.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i
realizacji postanowień jej Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników
odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora
wynikających z przeprowadzania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu
przetwarzane są w celach opisanych w pkt 3. powyżej dla wypełnienia obowiązków ciążących
na Organizatorze na mocy przepisów prawa.

5.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu są następujące kategorie podmiotów:
Organizator jako podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu
przeprowadzenia Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator
przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. firmy kurierskie, dostawcy usług
informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp.

6.

Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Niepodanie danych
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

7.

Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą do 2028 r., tj. upływu okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. W przypadku
zgłoszenia roszczenia przez danego Uczestnika okres przechowywania i przetwarzania jego
danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia
roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

8.

Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania danych;
b)

przenoszenia danych;

c)

wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie danych osobowych.

