Klauzula informacyjna RODO
Konkurs „Wielkanocne Dekoracje Ferrero
2019”
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu „Wielkanocne
Dekoracje Ferrero 2019” jest Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (przy ul. Wiertniczej 126, 02-952, Warszawa; dalej: „Ferrero Polska
Commercial”), która powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników
Organizatorowi Konkursu – Red8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.
Włodarzewska 45D,
02-384 Warszawa).
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celach:
a) realizacji Konkursu (w tym, m. in. oceny Prac konkursowych, wyłonienia
laureatów, wydania nagrody, postępowania reklamacyjnego) za zgodą
Uczestnika, wskazaną w par. 3 pkt. 4 lit. c) Regulaminu Konkursu, zgodnie z
procedurami obowiązującymi w Ferrero Polska Commercial, przez okres
trwania Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją Konkursu – przez
okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu – do czasu przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO);
c) realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z
przepisów prawa podatkowego i związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie
– do czasu przedawnienia należności/zobowiązań podatkowych (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym celów
marketingowych i służących promowaniu marki Ferrero Rocher oraz Ferrero
Raffaello, należącej do Ferrero Polska Commercial (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO) – aż do momentu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy Konkursu mogą wycofać zgodę w
każdym czasie, kontaktując się z inspektorem ochrony danych (e-mail:
iod.polska@ferrero.com), co nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania opartego na zgodzie przed jej cofnięciem, jednakże skutkuje
wycofaniem się z uczestnictwa w Konkursie. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych konkursowych znajduje się w Regulaminie konkursu
(§8).

