POLITYKA PRYWATNOŚCI
”WYGRAJ DOM NA ŻYWIECCZYŹNIE”

1.

§1
DANE OSOBOWE
Administratorem 1 danych osobowych Uczestników i Laureatów jest Organizator, czyli NAV agency
sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, NIP 521 386 34 37, zwana dalej Administratorem 1. Z
Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym u Administratora 1 można kontaktować się pod
adresem: help@navagency.com lub pisemnie na adres NAV agency Sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677
Warszawa.

2.

Administratorem 2 danych osobowych Uczestników i Laureatów, wyłącznie w odniesieniu do
Uczestników i Laureatów, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych do celów
marketingowych, o której mowa w §3 ust. 7b, jest Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, (ul. Św.
Katarzyny 187, 34-350 Węgierska Górka), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000027034, kapitał zakładowy w wysokości 18.337.000 zł, opłacony w całości, NIP
533-00-16-738, BDO 000016416.

3.

Administrator 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo
iod.zywiec-zdroj@danone.com, lub telefonicznie pod numerem telefonu:: 22 548 71 00.

4.

Administrator 1 oraz Administrator 2 przetwarzają dane osobowe Uczestników w odrębnych celach
jako odrębni administratorzy danych. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników i
Laureatów zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzeniem”).

5.

Administrator 1 przetwarza dane Uczestników i Laureatów w następującym zakresie:
a.

W odniesieniu do Uczestników nie będących Laureatami: numer telefonu, adres e-mail,
numer IP

b.

W odniesieniu do Laureatów Nagród Natychmiastowych: imię, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail, numer IP, numer konta bankowego

c.

W odniesieniu do Laureata Nagrody Głównej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
numer IP, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, numer PESEL, numer i seria
dokumentu tożsamości.
Dodatkowo, może przetwarzać dane Uczestników, którzy złożyli reklamację, w zakresie
dobrowolnie podanym przez Uczestników.

6.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 1 w celu:
a.

realizacji Loterii, w tym komunikacji z Uczestnikiem/Laureatem Loterii, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj.: niezbędność przetwarzania tych danych do zawarcia i
wykonania umowy o realizację Loterii, w tym wydania nagród;

b.

rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze 1 wynikającego z rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20);
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c.

ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora 1;

d.

wypełnienia obowiązku dotyczącego rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej w
stosunku do laureata Nagrody Głównej w Loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
1.

7.

Administrator 2 przetwarza dane Uczestników i Laureatów w następującym zakresie:
a.

W odniesieniu do Uczestników nie będących Laureatami: numer telefonu, adres e-mail

b.

W odniesieniu do Laureatów: numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko
Administrator 2 przetwarza dane wyłącznie tych Uczestników i Laureatów, którzy wyrazili
dobrowolną zgodę, o której mowa w §3 ust. 7 Regulaminu.

8.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 2 w celu:
a.

dokonywania marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art.. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną);

b.
9.

zbierania danych statystycznych,

Dane osobowe zbierane w celu marketingu bezpośredniego, opisanego w §7 ust. 8 powyżej, będą
udostępniane między Spółkami Grupy Danone, tj. Administratorem 2, Nutricia Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie oraz Danone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółki z Grupy Danone będą przetwarzać
ww. dane osobowe wyłącznie w celach marketingowych, zgodnie ze zgodą wyrażoną przez
Uczestników i Laureatów, działając jako odrębni administratorzy danych. Powyższa zgoda może
zostać wycofana w każdym momencie.

10. Odbiorcami danych Uczestników i Laureatów są podmioty, które wspomagają organizację Loterii,
wśród których znajdują się następujące kategorie podmiotów:
a.

podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administratorzy korzystają przy organizacji
Loterii, ich podwykonawcy, firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące systemy
teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy zapewniające obsługę
logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe, agencje marketingowe
wykonujące dla Administratorów akcje marketingowe, promocyjne i inne, które mają
zawartą z odpowiednim z Administratorów umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, wyłącznie w zakresie uregulowanym w tej umowie,

11. Dane są przechowywane przez Administratora 1 przez okres trwania Loterii oraz do momentu
przedawnienia roszczeń z tym związanych jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia Loterii, z
wyjątkiem danych osobowych Laureata Nagrody Głównej przetwarzanych do celów podatkowych
przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie Nagrody Głównej.
12. Dane są przechowywane przez Administratora 2 bezterminowo, aż do czasu cofnięcia zgody na
przetwarzanie dokonanej przez osobę, której dane dotyczą.
13. Uczestnikom przysługują w stosownym przypadku, w odniesieniu do każdego z Administratorów,
określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 Rozporządzenia:
a.

prawo do potwierdzenia, czy dane Uczestnika są przetwarzane, dostępu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii,

b.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.

prawo do usunięcia danych,

d.

prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które
dostarczyła do Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub
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zażądać przesłania tych danych innemu administratorowi, wskazanemu przez osobę, której
dane dotyczą,
e.

prawo ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych Uczestnika,

f.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uczestnik, którego dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego
na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacji szczególnego interesu Administratora.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Procedurę, dotyczącą podstaw oraz sposobu wyrażania
sprzeciwu zawiera Sekcja 4 Rozporządzenia,

g.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Uczestnik, w sytuacji uznania, że jego
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

14. Podanie danych osobowych przez Uczestników Loterii jest warunkiem umownym, a konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Loterii, z wyjątkiem danych podanych
w ramach dobrowolnej zgody, o której mowa w §3 ust. 7 Regulaminu, których niepodanie nie
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Loterii.
15. Podanie danych przez Laureatów Loterii jest warunkiem ustawowym (art. 20 ust. 1 ustawy o grach
hazardowych), a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia żądania.
Podanie danych osobowych przez Uczestników Loterii w przypadku wniesienia reklamacji jest
obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;
16. Aby skorzystać z praw określonych w ust. 13 powyżej osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać email (w odniesieniu do Administratora 1) na adres help@navagency.com, lub (w odniesieniu do
Administratora 2) na adres iod.zywiec-zdroj@danone.com, w którym wskaże, z którego prawa chce
skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych,
które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy
zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego
prawa lub w jakim zakresie osoba chce z niego skorzystać (preferowany jest numer telefonu
kontaktowego).
17. Administratorzy oświadczają, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą
objęte mechanizmami profilowania.
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