Załącznik nr 2
Regulamin Finału Konkursu „O!błędne Dyktando”
Klauzula Informacyjna w przedmiocie
ochrony danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka W.P.C. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02- 495), przy ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr 0000005608, NIP: 5270204264, pełniąca jednocześnie funkcję
Sponsora.
2. Wszelkie czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Finału konkursu
„O!błędne Dyktando”, (dalej: Konkurs) realizowane są przez działającą na zlecenie
Administratora, spółkę Sales and Marketing Management Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul.
Cybernetyki 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
0000255680, NIP: 5272504415 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników i ich Przedstawicieli Ustawowych
oraz Osób Towarzyszących w celu zachowania możliwości prawidłowego przygotowania,
przeprowadzenia oraz udokumentowania finału Konkursu. Administrator może także
wykorzystywać zdjęcia oraz filmy nagrane w trakcie finału Konkursu dla celów promocji
wydarzenia, Konkursu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
4. W związku z organizacją finału Konkursu Administrator przetwarza dane osobowe:
a) Uczestników - Imię i nazwisko, PESEL;
b) Osób Towarzyszących – imię i nazwisko, PESEL;
c) Przedstawicieli Ustawowych – Imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, e-mail;
Jeżeli Uczestnik uzyska prawo do otrzymania nagrody, zobowiązany będzie także do
wskazania adresu na który nagroda zostanie skierowana.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników i Osób Towarzyszących jest: (i)
zgoda wyrażona poprzez potwierdzenie udziału w finale Konkursu i zapoznania się z
Regulaminem; (ii) uzasadniony interes Administratora rozumiany jako konieczność
przeprowadzenia finału Konkursu z zachowaniem przepisów prawa oraz przy zachowaniu
odpowiednich środków bezpieczeństwa; (iii) obowiązek prawny ciążący na
Administratorze rozumiany przez konieczność zachowania informacji niezbędnych do
należytego udokumentowania wydatków.
6. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do należytego
przeprowadzenia finału Konkursu oraz przez okres wymagany powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa (np. okres przechowywania dokumentacji
rachunkowej). W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora, może on przetwarzać dane do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń Uczestników i Osób Towarzyszących związanych z przeprowadzeniem finału
Konkursu. W związku z udzieleniem prawa do wykorzystania wizerunku, dane
uwiecznione na wykonanych filmach i nagraniach przetwarzane są przez czas
rzeczywistego wykorzystania przez Administratora.
7. Pozyskiwane dane osobowe mogą podlegać powierzeniu na rzecz podwykonawców usług
Administratora związanych z realizacją celu przetwarzania danych. Dane przetwarzane
będą w szczególności przez spółkę Sales and Marketing Management Spółka z
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ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pełniącą
funkcję Organizatora finału Konkursu.
8. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w
tym prawa do:
a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy WPC sp. z o.o. posiada zbiór jej danych, oraz
do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w
takim zbiorze;
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące
wnioskodawcy, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące wnioskodawcy,
chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w
tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
f)

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

g) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazaniu do państw z poza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Międzynarodowych.
10. W przypadku zastrzeżeń do zasad przetwarzania danych, osoba której dane dotyczą
posiada możliwość złożenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na
podejmowane przez Administratora czynności przetwarzania danych.
11. Przekazanie danych na rzecz Administratora jest dobrowolne, niemniej odmowa podania
danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w finale Konkursu.

