Informacja o Prywatności
dotycząca konkursu „Nielegalni”
1. Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych, które podajesz w konkursie, jest ITI Neovision S.A., ul. gen.
Władysława Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, nr KRS 0000469644 (dalej zwana „Administratorem”),
tel. +48(22)32-82-977, e-mail: iod@ncplus.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: email: iod@ncplus.pl, tel. +48(22)32-82-977.
2. Po co i na jakiej podstawie dane są zbierane?
Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane w następujących celach:
a) jeśli się na to zgodzisz poprzez wzięcie udziału w konkursie - w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału
w konkursie „Nielegalni” (dalej „Konkurs”) organizowanym przez Administratora – w takim
wypadku podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 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, dalej „RODO”);
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, w niezbędnym zakresie:
b) w celu wykonania postanowień regulaminu konkursu, jako stosunku prawnego między Tobą a
Administratorem jako organizatorem Konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, np. rozpatrywania Twoich
reklamacji w związku z konkursem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
d) do celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, innych
niż marketing bezpośredni, tj. do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Jakie dane mogą być przetwarzane?
W przypadku wzięcia udziału w konkursie Administrator przetwarza dane w postaci nazwy Twojego
konta na Facebooku, z którego korzystasz biorąc udział w konkursie.
W przypadku otrzymania nagrody i podania przez Ciebie danych potrzebnych do skorzystania z nagrody
i doręczenia nagrody Administrator będzie przetwarzał takie dane, tj. Twoje imię, nazwisko oraz adres
na potrzeby doręczenia ewentualnej nagrody.
W przypadku, gdy będziesz się kontaktować z Administratorem, dodatkowo Administrator może
przetwarzać dane, które przekażesz w takiej komunikacji – na potrzeby udzielenia Ci odpowiedzi.
4. Komu dane mogą być przekazywane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a) spółce 180heartbeats/JvM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wykonującej czynności
związane z konkursem na zlecenie Administratora (dalej zwanej „Agencją”), będącej również
podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratora;

b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj. Agencji, dostawcom
standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji - dostawcom usług
poczty elektronicznej, usług hostingu;
c) upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora oraz Agencji i podmiotów
przetwarzających dane w ich imieniu.
5. Możliwość cofnięcia zgody i sprzeciwu wobec przetwarzania
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym
momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych na
adres e-mail iod@ncplus.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zaznaczamy jednak, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych potrzebnych do udziału w Konkursie
sprawi, że Twój udział w Konkursie będzie niemożliwy.
Możesz również w każdej chwili:
a) wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, innego niż marketing bezpośredni.
6. Dobrowolność podania danych
Podanie danych i udzielenie zgód, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże konieczne
w celu wzięcia udziału w Konkursie.
7. Jak długo dane są przechowywane?
Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
przetwarzania, tj.
a) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
b) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego
interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą,
dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa
przysługuje;
c) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
8. Dodatkowe prawa, które Ci przysługują
Ponadto masz prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych, jak również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

