
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu „Z okazji Dnia Babci i Dziadka”  (dalej „Konkurs”) 

jest:  Grupa Terrabit Janusz Hess, ul. Wodzisławska 36B, Pszczyna 43-200, tel. 32 447 01 26 (dalej 

„Organizator” lub „Administrator”).  

2. Cele i podstawy przetwarzania - Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. realizacji Konkursu do jego rozstrzygnięcia na podstawie Twojej zgody − przez czas trwania Konkursu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO); 

b. realizacji zobowiązań związanych z rozstrzygnięciem Konkursu − do czasu przedawnienia roszczeń (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 c) RODO); 

c. przedstawienia na stronie www.pszczynska.pl oraz w  serwisach społecznościowych informacji o uczestnikach 

Konkursu na podstawie Twojej zgody − do czasu wycofania Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) 

RODO); 

d. wykonywania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. przechowywaniem danych na cele 

podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO)  przez czas, w którym Organizator może ponieść 

konsekwencje prawne niewykonania obowiązku 

e. rozpatrywania reklamacji lub obrony przed roszczeniami − przez okres po którym przedawnią się roszczenia 

wynikające z konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO). 

3. Odbiorcami Twoich danych mogą być następujące kategorie podmiotów: 

a. podmioty, które są upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa; 

b. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności Organizatora; 

c. inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, którym przekazanie danych jest 

konieczne dla wykonania określonej czynności np.: (I) podmioty prowadzące działalność płatniczą (bank) – w 

celu wydania nagrody Uczestnikowi; (II) w przypadku zgody na umieszczenie danych Uczestnika we wpisie w 

mediach społecznościowych: podmioty prowadzące serwisy społecznościowe mające siedzibę w państwach 

niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub mające siedzibę w państwach będących członkami 

Unii Europejskiej, ale przesyłające dane do państw trzecich. Informujemy, że jeśli wyrazisz zgodę na 

umieszczenie Twoich danych osobowych we wpisie w serwisach społecznościowych, w przypadku wygranej 

umieścimy Twoje dane w ramach informacji opublikowanych na naszych profilach. W szczególności zamierzamy 

dokonać publikacji na profilu pszczynska.pl dostępnym na Facebooku. Europejscy użytkownicy Facebooka są 

obsługiwani przez spółkę Facebook Ireland Ltd., której siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Nie 

mniej jednak Facebook wymienia dane w wymiarze globalnym, dlatego informacje kontrolowane przez 

Facebook Ireland będą przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie 

zlokalizowanej na serwerach znajdujących się w państwach trzecich. Facebook wykorzystuje typowe klauzule 

umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających 

odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w 

zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Więcej informacji 

znajdziecie Państwo na : https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update. Należy jednak zauważyć, że istnieje 

mimo to ryzyko, że nie będziesz mógł w pełni egzekwować swoich praw i skutecznie podjąć środków ochrony 

prawnej w przypadku naruszenia Twoich praw przez administratorów serwisów społecznościowych. 

4. Nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Twoich danych osobowych, w 

tym nie będziemy dokonywać profilowania. 

5. Twoje prawa - w związku z tym, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, przysługują Ci prawa: prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich 

skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będziesz mógł skorzystać, zależeć będzie np. 

od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Masz prawo 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dojdziesz do przekonania, że Twoje dane 

są przetwarzane przez nas w sposób naruszający przepisy prawa. 

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. 

http://www.pszczynska.pl/

