§1
1. Informacje przedstawione w niniejszym paragrafie są spełnieniem obowiązku Administratora
Danych Osobowych zgodnie z art. 13 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 (dalej również „RODO)”.:
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Osadkowski S.A. z siedzibą w
Bierutowie, ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, posiadającą NIP 9111898977, REGON
020134357, KRS 0000241071.
3. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestników Loterii w zakresie imienia (imion) i nazwiska Uczestnika, adres email, numer telefonu, numer NIP oraz pełną nazwę firmy będą przetwarzane w celu wykonania
umowy tj. w celu urządzenia i organizacji Loterii na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności do przyjmowania zgłoszeń do udziału w Loterii, ustalenia praw
do nagród, wydania nagród, rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia niezbędnej
komunikacji.
5. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz
dodatkowo przez okres 6 miesięcy, jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń czyli
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
6. Dane osobowe laureatów, w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska i nazwy firmy będą
przetwarzane przez Administratora danych w okresie najpóźniej od 20.10.2020 r. do
30.12.2020 r. poprzez publikację tych danych wraz z informacją o wygranej na stronie
loteriaosadkowski.pl.
7. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą profilowane.
8. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Loterii mogą być pracownicy i współpracownicy
Administratora danych i Organizatora oraz podmioty świadczące wybrane usługi na rzecz
Administratora danych i Organizatora, w tym: usługi prawne, finansowe, informatyczne,
komunikacyjne.
9. Dane osobowe będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Loterii.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika Loterii, każdemu Uczestnikowi
przysługują w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:
a.
Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii
nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
b.
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
c.
Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d.
Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na
szczególną sytuację Uczestnika Loterii, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane
w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
e.
Prawo do ograniczenia przetwarzania;
f.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Loterii. Odmowa
podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Loterii.

12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iodo@osadkowski.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

§2
Administratorem danych osobowych Laureatów jest Organizator - Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13. Dane osobowe Uczestników Loterii będą
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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,
dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz.
1781).
Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i
wydaniem nagród, przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń
oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w
ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku,
w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do
danych osobowych Laureatów mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie
którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania
umowy z Organizatorem. Laureaci Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania/ uzupełnienia jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii
przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Laureat
Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można się skontaktować poprzez email: dane@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres
Organizatora.

