POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W FIRMIE KOLTERMAN MEDIA COMMUNICATIONS Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
NA POTRZEBY ORGANIZACJI KONKURSU „DESIGN BY ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA”

I. WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma prowadzona przez Beatę Kolterman pod nazwą
KOLTERMAN MEDIA COMMUNICATIONS z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ratuszowa 11, 03-450
Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadająca numer
NIP 1130354429 oraz numer REGON 015900746, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu
„Administratorem Danych”.
Administrator Danych wykorzystuje Państwa dane osobowe w związku z Waszym uczestnictwem w
konkursie pod nazwą „DESIGN BY ŚLIWKA NAŁĘCZOWSKA” (dalej „Konkurs”), odbywającym się przy
udziale i pod patronatem spółki COLIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku pod adresem: ul. Zdrojowa 1, 62860 Opatówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000269526 (dalej „Współorganizator Konkursu”).
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „RODO”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie
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) (Dz.Urz. UE L 119, s.
1).
Administrator Danych na podstawie przepisów RODO odpowiada za wykorzystanie Państwa danych
osobowych, jako uczestników Konkursu, w sposób bezpieczny i zgodny z aktualnym Regulaminem
Konkursu oraz w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CEL ORAZ OKRES ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uzyskane podczas Państwa rejestracji, jako uczestników Konkursu, oraz w trakcie Waszego
uczestnictwa w Konkursie przetwarzane są przez Administratora Danych wyłącznie za Państwa zgodą oraz w
celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych w związku z organizowanym
przez niego Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a/ oraz lit. c/ RODO) i tylko w celu prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i wręczenia im nagród. W powyższym zakresie
Administrator Danych ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie w
następujących celach:
1) w celu zarejestrowania zgłoszenia uczestnika do udziału w Konkursie oraz na potrzeby komunikowania
się przez Administratora Danych z uczestnikiem Konkursu (za pośrednictwem telefonu lub poczty
elektronicznej e-mail);
2) w celu poinformowania zwycięzców o wynikach Konkursu oraz w celu przekazania (wysłania) nagród
zwycięzcom Konkursu;
3) w celu weryfikacji spełniania przez uczestników Konkursu warunków uczestnictwa w Konkursie;
4) w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników Konkursu i rozpatrywania
składanych przez nich ewentualnych reklamacji.

Administrator Danych będzie korzystał z danych osobowych uczestników tylko w okresie trwania Konkursu.

III. ZAKRES ZBIERANYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik podaje wyłącznie następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko;
 adres poczty elektronicznej e-mail;
 numer telefonu;
 w przypadku laureatów Konkursu – dodatkowo adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa, jeśli
laureat nie odbierze tej nagrody osobiście, numer rachunku bankowego oraz dane niezbędne na
potrzeby dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku od nagród
(PESEL, adres stałego zamieszkania).
Podawanie danych osobowych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie nie jest wymogiem ustawowym, jeżeli
jednak uczestnik nie poda Administratorowi powyższych danych osobowych, jego uczestnictwo w
Konkursie, a w przypadku zwycięzców Konkursu również odbiór nagrody, nie będzie możliwe i zgłoszenie
nie zostanie przyjęte.
Administrator Danych podejmował będzie kontakt telefoniczny lub e-mailowy z uczestnikami Konkursu
wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z organizacją i przebiegiem Konkursu i przekazaniem nagród
jego zwycięzcom oraz w celu załatwienia złożonej przez uczestnika reklamacji lub w celu weryfikacji
tożsamości uczestnika.
Administrator Danych w okresie uczestnictwa danego uczestnika w Konkursie wchodzi także w posiadanie
danych związanych ze sposobem i częstotliwością korzystania przez uczestnika ze strony internetowej
Administratora Danych, przy czym pojawienie się tych danych u Administratora Danych jest techniczną
(zautomatyzowaną) konsekwencją działania serwisu internetowego, za pomocą którego jest organizowany
Konkurs i są one zbierane wyłącznie w celu optymalizacji działania tego serwisu internetowego.
Jeśli w trakcie Państwa uczestnictwa w Konkursie zajdzie konieczność pozyskania dodatkowych danych
osobowych lub konieczność wykorzystania posiadanych już przez Administratora danych osobowych w
sposób inny niż opisany w niniejszym dokumencie, Administrator Danych poprosi Państwa o zgodę na
pozyskanie dodatkowych danych lub na wykorzystanie posiadanych danych w inny sposób i uzupełni
niniejszy dokument o brakujące informacje. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych
zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną aktualne także w odniesieniu do takich dodatkowych danych.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH
Administrator Danych będzie przekazywał dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie następującym
osobom:
1) swoim pracownikom i współpracownikom oraz pracownikom i współpracownikom Współorganizatora
Konkursu – wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i
przekazania im nagród;
2) członkom jury konkursowego, które wyłoni zwycięzców Konkursu;
3) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub
udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne;

4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami
obowiązującego prawa;
5) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – wyłącznie w zakresie i celu służącym do
przekazania nagród wybranych przez uczestników.
Dane uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

V. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UCZESTNIKOM
Każda osoba, która zgłosiła swój udział w Konkursie, może złożyć do Administratora Danych wniosek
(dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych
należących do Administratora Danych;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do
złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do wnioskującego uczestnika (w zakresie
określonym w art. 20 RODO).
Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres
poczty elektronicznej: konkurs@designbysliwkanaleczowska.pl. Aby mieć pewność, że osoba wnioskująca
jest uprawniona do złożenia określonego wniosku, Administrator Danych może prosić o podanie
dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie wnioskującego.
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej
wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

VI. PRAWO SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej w niniejszym dokumencie, mogą Państwo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych Przez Administratora Danych.

Po

przyjęciu Państwa wniosku w tym zakresie Administrator Danych jest zobowiązany do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych przypadkach mogą Państwo w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Państwa danych Przez Administratora Danych, nawet wówczas, gdy podstawą wykorzystania tych danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych lub interes publiczny.

VII. ZGODA
Jeżeli wykorzystanie Państwa danych przez Administratora Danych nie będzie konieczne do realizacji
Państwa uczestnictwa w Konkursie albo do realizacji obowiązku prawnego lub nie będzie stanowiło prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone

sposoby wykorzystania Państwa danych, przy czym udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili
cofnąć.

VIII. SKARGA
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych
narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. KONTAKT I INFORMACJE
Dane kontaktowe Administratora Danych:
Adres siedziby:

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Numer telefonu:

(22) 618 38 78

Adres poczty elektronicznej:

konkurs@designbysliwkanaleczowska.pl

Biuro Administratora Danych jest czynne w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00.

X. ZMIANY POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych uczestników Konkursu może ulec w przyszłości zmianom z
różnych powodów, m.in. aby spełnić wymagania regulatorów rynku lub dostosować obowiązujące
standardy do dobrych praktyk w branży albo do zmian technologicznych. O zmianach zostaniecie Państwo
poinformowani za pomocą adresu email, podanego podczas zgłoszenia Państwa udziału w Konkursie. Jeśli
będziecie Państwo zadowoleni z zaistniałych zmian, nie musicie dokonywać żadnych czynności w celu
akceptacji nowej treści Polityki ochrony danych osobowych uczestników Konkursu.

