
Informacja na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w akcji  
„Się gra się ma… Odlotowy Playroom!” 

 
1. Organizator w imieniu Administratora danych osobowych / Administrator danych osobowych informuje, 

że: 

1) dane osobowe uczestnika konkursu, głosującego z paragonem i laureatów pozyskane przez 

administratora danych osobowych, tj. imię i nazwisko uczestnika, adres email, numer 

telefonu uczestnika, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, tj. w 

celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania 

nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania 

niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją 

konkursu,  

2) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu, na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) art. 6 ust. 1 pkt f) 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie 

obowiązujących, 

3) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w konkursie, 

4) uczestnikowi przysługuje: 

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 

danych osobowych,  

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co 

pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

f) oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres 

rodo@siegrasiema.com 

g) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego 

dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

h) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym 

podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. operatorom pocztowym / 

przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych 

i organizatora prawnie i księgowo, 

i) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia 

ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe 

laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów 

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

j) dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

tym również w formie profilowania. 
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