POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Uwagi na temat ochrony danych osobowych
Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi
Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa
oczywista. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
w tym danych osobowych podawanych przez uczestników konkursu „Przytul Misia”
(„Konkurs”), którego regulamin („Regulamin”) jest dostępny na stronie internetowej
www.bambino.pl („Strona”), a także danych osobowych udostępnianych przez osoby
korzystające z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej
www.bambino.pl.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych podawanych przez w/w osoby jest Nivea Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Gnieźnieńska 32, 61-021
Poznań), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON:
630007112, NIP: 7770002866, kapitał zakładowy 4.653.537,00 zł („Administrator”).

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, w tym na potrzeby ustalenia prawa danego uczestnika do
nagrody, wydania nagród, ogłoszenia wyników Konkursu rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz w celach sprawozdawczości podatkowej i księgowej – zgodnie z odrębnymi
przepisami. Dane osób umieszczone w formularzu kontaktowym są przetwarzane na
potrzeby prowadzenia korespondencji w ramach takiego formularza. Dane użytkowników
Strony są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Konkursie jest dobrowolna zgoda
uczestnika lub laureata. Podstawą przetwarzania danych osobowych podawanych w
formularzu kontaktowym jest dobrowolna zgoda osoby korzystającej z takiego formularza.
Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym
interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na
etapie pozasądowym, zaś po tym okresie są przetwarzane na podstawie przepisów prawa w
związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe
(kontrola podatkowa). Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Strony są
przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz
rozpatrzenia reklamacji zostanie powierzone Organizatorowi Konkursu – IQ Marketing
(Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02954 Warszawa). Administrator udostępnia dane osobowe Laureatów podmiotowi
świadczącemu usługi kurierskie na potrzeby wydania Nagród.
Okresy, przez które dane osobowe będą przechowywane
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Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów
następujących i przez następujące okresy:
a.
w przypadku, w którym wysłane w Konkursie zgłoszenie zostało nagrodzone - dane
osobowe Uczestników zamieszczone w zgłoszeniu (których zakres określa pkt 3.3.
ppkt 2) lit. a regulaminu Konkursu) oraz dane zamieszczone w formularzu laureata
(których zakres określa pkt 4.3. regulaminu) są przechowywane przez okres do chwili
wydania nagrody (na potrzeby wydania nagrody), a następnie po wydaniu nagrody
dane te oraz dane laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie
nagrody (w tym również w protokole odbioru) przechowywane są przez okres 5 lat
liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano nagrodę, na
potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego;
b.
w przypadku, w którym wysłane w Konkursie zgłoszenie nie zostało nagrodzone –
dane osobowe uczestników zamieszczone w zgłoszeniu (których zakres określa pkt
3.3. ppkt 2) lit. a regulaminu Konkursu) i dane zamieszczone w formularzu laureata
(których zakres określa pkt 4.3. regulaminu Konkursu) przechowywane są do chwili
podjęcia przez komisję konkursową decyzji w sprawie nienagrodzenia zgłoszenia
albo decyzji o negatywnej weryfikacji laureata;
c.
dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:
i. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem
nagrody – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa pkt 6.2.
regulaminu Konkursu) i reklamacyjnej korespondencji organizatora, są
przechowywane przez okres do chwili wydania nagrody (na potrzeby wydania
nagrody), a następnie po wydaniu nagrody dane takie, dane zawarte w
korespondencji reklamacyjnej organizatora i dane zawarte w dokumencie
potwierdzającym wydanie nagrody (w tym również w protokole odbioru nagrody)
przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po
roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
ii. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową
wydania nagrody – dane zamieszczone w reklamacji (których zakres określa pkt
6.2. regulaminu Konkursu) i reklamacyjnej korespondencji organizatora, są
przechowywane do zakończenia korespondencji reklamacyjnej (przesłanie przez
organizatora powiadomienia o wyniku rozpoznania reklamacji);
zaś w innych przypadkach lub po upływie powyższych okresów, dane osobowe są
anonimizowane albo usuwane.
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane do dnia zakończenia
Konkursu (ostatniego dnia wydania nagród).
Dodatkowo, w przypadku osób, które korzystają z udostępnionej w ramach formularza
zgłoszeniowego w kreatorze funkcji udostępnienia zdjęcia podlegającego zgłoszeniu na
własnej osi czasu na portalu Facebook.com (funkcja wyłącznie dobrowolna), ich dane
osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane w powyższym celu (na
potrzeby udostępnienia i wyświetlania zdjęcia w portalu Facebook.com) do ostatniego dnia
przyjmowania zgłoszeń w Konkursie (30 czerwca 2018 r.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Informujemy, iż każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane uprawniona jest do
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także 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.
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W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane
przysługuje skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r. jest nim GIODO).
Poprawienie lub żądanie usunięcia danych osobowych może nastąpić przez pocztę zwykłą
(Nivea Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań), przez formularz kontaktowy
na stronie www.bambino.pl lub na adres e-mail: konkurs@przytulmisiabambino.pl
Informacja, czy podanie danych
konsekwencje niepodania danych

jest

wymogiem

ustawowym/umownym

oraz

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i
otrzymania nagrody, do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji a także do wysłania zapytania w
ramach formularza kontaktowego i otrzymania odpowiedzi.
Przeglądanie Strony i podstron
Przeglądanie Strony wiąże się z konieczności ujawniania nam adresu IP urządzenia z
którego Państwo korzystają. W przypadku braku zgody na rejestrację adresu IP prosimy o
opuszczenie Strony. W trakcie przeglądania zawartości Strony odbierane są również dane
operatora usług internetowych, strona, z której nastąpiło przekierowanie na niniejszą witrynę
oraz poszczególne podstrony, które są odwiedzane na naszej Stronie.
W ramach Strony są zbierane dane dotyczące Państwa zachowań na Stronie zgodnie z
dokumentem „Polityka cookies”. Zbieranie danych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi
Google Analytics, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z
witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych
opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej
witryny. Kontrolować lub usuwać pliki cookies można poprzez ustawienia przeglądarki lub
urządzenia, które dają możliwość usunięcia lub blokowania wybranych plików cookies przed
ich zapisywaniem).
Bezpieczeństwo gromadzonych danych
Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem
Strony przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie
upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń
systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane
osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w
przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane
do wymagań 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), które ma zastosowanie od 25 maja
2018 roku.
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