Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu (w postaci imienia i
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego), a także danych osobowych
określonych Regulaminem potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie oraz danych
niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody (w szczególności daty i godziny dotarcia Odpowiedzi do
serwera, adresu IP urządzenia, weryfikacji liczby dokonanych Odpowiedzi przez danego Uczestnika)
jest
Tailor
Made
PR
Sp.
z
o.
o.
z
siedzibą
w Warszawie
przy
Al. Ujazdowskie 22 lok. 4 (00-478), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000628713, NIP 524-26-99-302, REGON: 142131054 („Administrator”).
Organizatorem konkursu jest Raz Dwa Projekt Marta Zielińska-Kasprzak z siedzibą w Siedlcach pod
adresem ul. Kilińskiego 8, 08-110 Siedlce, NIP 5213197791 („Organizator”).
Zleceniodawcą konkursu jest Tailor Made PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
Al. Ujazdowskie 22 lok. 4 (00-478), wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000628713, NIP 524-26-99-302, REGON: 142131054 („Zleceniodawca”)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z
przeprowadzeniem Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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, dalej jako Rozporządzenie) i w oparciu o inne obowiązujące
przepisy prawa.
Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w
tym w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, realizacji
postanowień Regulaminu.
Dodatkowo, w przypadku Zwycięzcy dane przetwarzane są w celu weryfikacji prawa Zwycięzcy do
Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem, ogłoszenia listy Zwycięzców oraz w celu
wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.
Dane osobowe osób składających reklamację, niebędących Uczestnikami Konkursu przetwarzane są w
celu rozpatrzenia złożonych przez te osoby reklamacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników i Zwycięzcy jest art. 6 ust. 1b
Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą. Umowę pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem stanowią postanowienia
Regulaminu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Konkursie, nie
będących Uczestnikami stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
Dane Uczestników będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora w trakcie trwania
konkursu, natomiast po jego zakończeniu i wytypowaniu zwycięzców zostaną usunięte.
Dane zebrane w Konkursie odnośnie Zwycięzców którym Administrator wydał Nagrody będą
przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs, ze względu na
obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.
Dane podmiotów składających reklamację w Konkursie będą przechowywane przez okres 6 lat od
końca roku, w którym zakończył się Konkurs ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji
wynikające z przepisów prawa.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do przeniesienia

danych. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres
Administratora: Al. Ujazdowskie 22, lok. 4 (00-478) Warszawa.
Administrator udostępni dane osobowe Uczestników kurierowi i Poczcie Polskiej S.A. w zakresie
niezbędnym w celu dostarczenia Nagród.
Dane osobowe osób wnoszących reklamacje Administrator udostępni kurierowi i Poczcie Polskiej S.A.
w zakresie niezbędnym do przesłania odpowiedzi na reklamację.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z Konkursem przysługuje skarga do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych
narusza przepisy dotyczące danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa w
Konkursie oraz ewentualnie otrzymania Nagrody. Odmowa podania danych osobowych będzie
skutkowała odmową udziału danej osoby w Konkursie. Odmowa podania danych adresowych przez
Zwycięzcę Konkursu będzie skutkowała niemożnością otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody.

