Polityka Prywatności
Witamy serdecznie na stronie konkursu pod nazwą „Wygrana na talerzu” (dalej : Konkurs)

Mamy nadzieję, iż udział w naszym Konkursie przysporzy Państwu wielu radości i miłych
chwil.

Organizatorem Konkursu jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości
105.000,00 zł, NIP 1231209054, REGON 14232005100000.
Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z
przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, w szczególności przeprowadzenia procedury
weryfikacji zgłoszeń, wydania Nagród i ogłoszenia wyników.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa;
- na adres elektroniczny: dane@1stline.pl,
- telefonicznie na numer telefonu: +48 22 50 80 180

2. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia
Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z
tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane
w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające
z przepisów o rachunkowości.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz
posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby
kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków
ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o
rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich
obowiązków.

2. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane dostawcom usług Organizatora, podmiotom
utrzymującym oprogramowanie z którego Organizator korzysta w ramach działalności (m.in.
firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, z którymi zawarliśmy
umowę na świadczenie usług serwisowych czy informatycznych)

oraz podmiotom jakie są

niezbędne do realizacji wydania nagrody (m.in. operatorzy bankowi przy pomocy, których
Organizator będzie dokonywać wypłaty wygranych w postaci przelewów bankowych). Dane
osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp
podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i
egzekwowania prawa.

3. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów
Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora do czasu
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z

Konkursem i do czasu

przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w
Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem
prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych, dane osobowe będą
przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych w tych celach tak długo, jak
wymagają tego od Administratora danych przepisy prawa.

4. Prawa osób, których dane dotyczą
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z

RODO

przysługuje

Państwu
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dostępu

do

podanych

danych,

otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w celach
marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika
wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na podstawie zgody).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w
przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie
danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w
przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku
Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem
standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
Gwarantujemy Państwu pełną poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
które zbieramy.

Jeśli nie znajdą Państwa informacji, której poszukujecie prosimy o kontakt z Administratorem
– dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie 1 niniejszej Polityki Prywatności.

