Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
(„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator
informuje, że:
a)
administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „Nazwa Loterii” w zakresie w jakim
dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności
z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem administratorem danych osobowych Loterii jest
Organizator, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego
13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości,
posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829,
b)
dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu
przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i
obowiązkami sprawozdawczymi,
c)
w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz sklepów API Market; w
zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji
Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
d)
podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Loterii,
e)

Uczestnikowi przysługuje:

-

prawo dostępu do podanych danych osobowych,

prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
-

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

-

prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

Oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora lub na
adres e- mail: iod@grzegrzolka.pl,
f)
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z
naruszeniem przepisów,
g)

dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratorów innym podmiotom tj.

w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
Uczestników Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym
usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym
administratorów prawnie i księgowo,
h)
dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak
przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami
prawa,
i)
dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy,
j)
administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Api Market Sp. z
o.o. z siedzibą w Wołominie (05-200), przy ul. Kościelnej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251608, NIP 1251188326,
REGON 01741578800000, kapitał zakładowy 1 061 300,00 zł ("Spółka"), która będzie przetwarzać
dane osobowe w celach marketingowych. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą
przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6
ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
("RODO"). Dane osobowe mogę być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki oraz
innym podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia, jak też udostępniane podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane
osobowe przetwarzane będą do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych. Spółka wyznaczyła
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres Spółki. Każda
osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

