
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Konkurs zgarnij smartfon” 

 

Polityka prywatności 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159a, 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000312564, NIP: 

5213502627, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł; 

2) Administrator będzie dbał o legalność tego przetwarzania, przekazywał Uczestnikom 

wymagane informacje o zasadach przetwarzania ich danych oraz wykonywał obowiązek 

odpowiadania na ich żądania, w zakresie wykonywania ich praw określonych przepisami; 

3) Administrator danych osobowych uczestników Konkursu powierza przetwarzanie danych 

osobowych podmiotowi przetwarzającemu - Froneri Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 

3, 39-300 Mielec wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 

0000047883, NIP: 8171665383 , kapitał zakładowy: 13.788.000 zł, (dalej: „Podmiot 

przetwarzający”) na podstawie Umowy powierzenia danych osobowych z dnia 25 maja 2018 

roku; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu „Konkurs zgarnij 

smartfon” (dalej: „Konkurs”), wydania Nagród zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia 

reklamacji do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dodatkowo dane osobowe 

zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu rozliczeń podatkowych Uczestników, których 

będzie dokonywał Organizator w charakterze płatnika będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustaw podatkowych; 

5) po upływie powyższego okresu dane uczestników Konkursu zostaną trwale usunięte; 

6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Podmiot przetwarzający, przedsiębiorcy 

zajmujący się obsługą nagród i realizacją ich wysyłki (firma kurierska lub przedsiębiorca 

świadczący usługę pocztową, w zakresie danych niezbędnych do realizacji wysyłki, 

przedsiębiorcy świadczącemu usługę udostępnienia systemu sms) oraz organ podatkowy; 

7) zebrane dane osobowe będą przechowywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie 

będą przesyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

8) w celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe 

Uczestników: 

a) numer telefonu, 

oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które będą przetwarzane w celu  

wydania Nagród (włącznie z udokumentowaniem ich wydania dla celów podatkowych): 

b) imię, 

c) nazwisko, 

e) adres e-mail, 

f) adres korespondencyjny. 
g)    numer NIP lub Pesel 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia udziału 

w Konkursie i wydania Nagrody. 

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją 

Konkursu, okresem wydania nagród oraz okresem reklamacji; 



11) dane osobowe zawarte w dokumentacji prowadzonej dla celów podatkowych będą 

przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatnika 

podatków związanych z Konkursem; 

12) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

13) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy. 

 

 


