Nota o ochronie danych osobowych
dla Uczestników Konkursu „#PlayitCool Poland’s First Top Hairdressers”
W niniejszym dokumencie przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób nasza spółka,
Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, NIP: 6462526337, REGON:
277632751, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem:
0000046562, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 40.841.450,00 zł (zwana dalej
„Organizatorem”), przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu „#PlayitCool Poland’s First Top
Hairdressers” (zwanego dalej „Konkursem”).
Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, względem osób
fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 („RODO”).

1.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Spółka ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. Dane kontaktowe Spółki znajdują
się w zakładce „Kontakt”. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się drogą elektroniczną we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych, kierując wiadomości na następujący adres email: iod.no.pl@orbico.com.

2.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Poniższa tabela przedstawia cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Uczestników
Konkursu:
Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

1.

przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym rejestracja formularza
zgłoszeniowego nadesłanego przez Uczestnika,
przeprowadzenie obu etapów Konkursu,
wyłonienie zwycięzców, przyznanie i doręczenie
Nagród, komunikacja z Uczestnikiem w
sprawach związanych z przeprowadzenie
Konkursu, publikacja informacji o zwycięzcach
Konkursu i ich Prac konkursowych;

dobrowolna zgoda Uczestnika Konkursu
na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2.

podejmowanie przez Organizatora czynności
związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub
obroną roszczeń związanych z udziałem
Uczestników. Konkursie, w tym rozpatrywanie
reklamacji złożonych przez Uczestników;

przetwarzanie danych osobowych
Uczestników w tym celu jest niezbędne
do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Organizatora, jakimi
są ochrona jego praw i interesów,
przeciwdziałanie nadużyciom,
oszustwom i łamaniu postanowień
niniejszego Regulaminu przez
Uczestników, a także realizacja praw
Uczestników związanych z możliwością

składania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);
3.

wykonywanie przez Organizatora w związku z
Konkursem czynności o charakterze
rozliczeniowym, rachunkowym, podatkowym i
księgowym, lub innych czynności, które mogą
być wymagane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa;

przetwarzanie danych osobowych
Uczestników w tym celu jest niezbędne
do wypełnienia przez Organizatora
ciążących na nim obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa, w
szczególności z przepisów prawa
podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

4.

opublikowanie danych identyfikacyjnych
Uczestnika prowadzącego własny salon
fryzjerski na stronach internetowych
administrowanych lub prowadzonych przez
Organizatora, w tym na profilach Organizatora
w serwisach społecznościowych, poprzez
wprowadzenie tych danych do wyszukiwarek
salonów fryzjerskich, zarządzanych przez
Organizatora;

dobrowolna zgoda Uczestnika Konkursu
na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5.

przekazywania, wyświetlania lub przesyłania
informacji handlowych dotyczących działalności
Organizatora lub produktów lub usług
znajdujących się w ofercie Organizatora, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.), na podany przez
Uczestnika adres email lub numer telefonu
(SMS).

dobrowolna zgoda Uczestnika Konkursu
na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu przeprowadzenia
Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Podanie przez Uczestników danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
zgodnie z jego Regulaminem jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych
uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie.

3.

Odbiorcy danych osobowych

Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników następującym podmiotom:
a)

usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Organizatorem świadczą na jego rzecz
określone usługi powiązane z organizacją Konkursu lub realizacją innych celów, na które
Uczestnik wyraził zgodę, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania
danych osobowych Uczestnika, np. dostawcom usług informatycznych, marketingowych (w
tym Koordynatorowi), pocztowych, kurierskich, logistycznych, audytowych, prawnych;

b)

podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa
(np. urząd skarbowy, policja, sąd);

Z komentarzem [MD1]: Do potwierdzenia, czy ta zgoda
na pewno będzie zbierana.

4.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą do czasu zakończenia Konkursu, z tym
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to danych osobowych:
a)

przetwarzanych w związku z reklamacjami złożonymi przez Uczestników lub w związku z
ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed innymi roszczeniami – w takim wypadku dane
osobowe Uczestników mogą być przechowywane przez Organizatora przez czas realizacji praw
związanych z daną reklamacją/roszczeniem, aż do czasu przedawnienia tych roszczeń;

b)

przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Organizatorze,
wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w takim wypadku dane osobowe
Uczestników przechowywane będą przez Organizatora przez czas niezbędny do wypełnienia
tych obowiązków;

c)

przetwarzanych w celach innych niż przeprowadzenie Konkursu, na które Uczestnik wyraził
swoją zgodę w formularzu zgłoszeniowym wypełnianym na potrzeby Konkursu – w takim
wypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas realizacji tych celów, ale nie
dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia zgody przez Uczestnika.

5.

Prawa Uczestników

Każdy Uczestnik ma prawo:

6.

a)

dostępu do swoich danych osobowych

b)

żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;

c)

żądania ograniczenia przetwarzania,

d)

przenoszenia danych osobowych,

e)

złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f)

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywało się na
jej podstawie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych, którego dokonano przed jej cofnięciem;

g)

złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane
sprzecznie z prawem.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Organizator co do zasady nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników Konkursu do
państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy realizacja celów, o których
mowa w punkcie 2 powyżej, będzie wymagała zaangażowania przez Organizatora podwykonawców
posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, Organizator zapewni odpowiednie
zabezpieczenie transferu danych, w szczególności stosując odpowiednie mechanizmy prawne, np.
standardowe klauzule umowne, których treść została ustalona przez Komisję Europejską. Więcej
informacji
na
temat
standardowej
klauzuli
umownej
można
znaleźć
tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Więcej informacji na temat krajów
zapewniających
odpowiedni
poziom
ochrony
danych
można
znaleźć
tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en. Organizator na prośbę Uczestnika Konkursu, udzieli
mu informacji o sposobach uzyskania kopii przekazanych danych lub o miejscu ich udostępnienia.

7.

Kontakt

w

sprawach

związanych

z

ochroną

danych

osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych
Uczestników Konkursu, w tym w celu skorzystania z przysługujących im praw, prosimy o kontakt z
Organizatorem drogą elektroniczną z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Organizatora,
kierując wiadomość na adres: iod.sppl@orbico.com.

