ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU LOTERII PROMOCYJNEJ
„WIELKA IGLOTERIA”
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest:
a) Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polska 20, 81-339 Gdynia w związku ze
zleceniem przeprowadzenia akcji promocyjnej mającej na celu promowanie i wsparcie sprzedaży produktów
Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. co stanowi prawnie uzasadniony interes Iglotex Dystrybucja Polska sp. z
o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
b) Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań w zakresie:
I. art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacji umowy gry (loterii),
II. art. 6 ust. 1 lit c RODO – realizacji obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego (rozliczenie podatku
dochodowego od nagród wydawanych w Loterii),
III. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie obejmującym wykonywanie innych obowiązków ustawowych ciążących
na organizatorze loterii, jak prowadzenie ewidencji zaświadczeń o wygranej oraz ewidencji wydanych
(wypłaconych) nagród,
IV. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie obejmującym prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem
loterii,
V. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
VI. art. 6 ust. 1 lit f RODO – w zakresie prowadzenia procesu reklamacyjnego związanego z Loterią i w celu
obrony przed roszczeniami prawnymi Uczestników loterii.
2. Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych Osobowych: rodo@iglotex.com.pl lub listownie na adres siedziby (ul. Polska 20, 81-339
Gdynia).
3. Dane kontaktowe do organizatora Loterii to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać do nas również list
na adres: ,,Albedo Marketing", ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe". W Albedo
Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres
kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
4. Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej
regulaminu, które szczegółowo zostały wymienione w ust. 1 niniejszego załącznika. Przetwarzanie Twoich
danych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań wobec uczestników Loterii,
wynikających z faktu przeprowadzania Loterii.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii, tj. zawarcia umowy
o udział w grze.
6. Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Loterii, któremu administrator
powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii i który przetwarza w tym celu dane w imieniu
administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator Loterii przeprowadza Loterię i
wydaje przewidziane w niej nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty
świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z realizacją nagród itp. Dane ujawniamy
innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Loterii. W każdym przypadku,
gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi
usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań
technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przechowywania dokumentacji związanej z urządzaniem
Loterii, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończyliśmy przeprowadzanie Loterii, chyba że zostało wszczęte
postępowanie sądowe – w takim wypadku dane będą przetwarzane do czasu jego prawomocnego zakończenia
i zaspokojenia wszystkich roszczeń.

8. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Prawa
te obejmują:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b. prawo do sprostowania danych
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do żądania usunięcia danych
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
f. prawo do wniesienia sprzeciwu.
Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z administratorem:
 w przypadku Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. - poprzez e-mail rodo@iglotex.com.pl,
 w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. - poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub
iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing", ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z
dopiskiem „Moje dane osobowe".
8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, istnieje prawo do złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego
uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające
prawa lub wolności oraz czego domaga się skarżący.
9. Odrębnie chcemy poinformować, że istnieje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych wówczas, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach
marketingowych). Sprzeciw można zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
 w przypadku Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o. - poprzez e-mail rodo@iglotex.com.pl;
 w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. - poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub
iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing", ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z
dopiskiem „Moje dane osobowe".
10. Dla Loterii prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.wielkaigloteria.pl. Zasady ochrony
danych osobowych związane z prowadzeniem tej strony znajdują się w odrębnej zakładce „Polityka
prywatności”.
11. Iglotex Dystrybucja Polska sp. z o.o., jak również Albedo Marketing sp. z o.o. nie podejmują decyzji w sposób
zautomatyzowany ani nie profilują

