Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Loterii.

I. Przetwarzanie danych osobowych przez Hochland Polska Sp. z o.o.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii (a w przypadku, gdy
Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub
opiekunów) jest spółka Hochland Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, 64-530
Kaźmierz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000106528 NIP: 566-00-13-371, kapitał zakładowy 19 885 800,00 złotych.

Z Administratorem danych osobowych w osobie Hochland Polska sp. z o.o. można się skontaktować
pod adresem jego siedziby lub zgloszenia@hochland.com.

Zakres przetwarzanych przez Hochland Polska Sp. z o.o. danych osobowych obejmuje:



imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail (dotyczy Uczestników Loterii, a w
przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, dotyczy
również ich przedstawicieli lub opiekunów),

Dane osobowe Uczestników (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów) przetwarzane są w celu przeprowadzenia
Loterii, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe Uczestników Loterii (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów) będą przetwarzane przez czas
trwania Loterii oraz dodatkowo 6 -m-cy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń, wyłącznie w celu
umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Loterii, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej
rozpatrzenia. Hochland Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie udzielonej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu wykonania ciążących na niej jako administratorze
obowiązków prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także – jeśli będzie to koniecznie – w ramach realizacji
swoich prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami).
Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: personelowi Hochland
Polska sp. z o.o. obsługującym Loterię, podmiotom, którym Hochland Polska Sp. z o.o. może
powierzyć przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji celów, o których mowa w zdaniach
poprzedzających, dostawcom usług IT i wsparcia technicznego, doradcom księgowym i prawnym itp.
Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Loterii i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników ani ich przedstawicieli lub opiekunów
nie będą wykorzystywane do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji, ani nie będą
przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora- V&P Agencję Reklamową Sp. z o.o.
S.K.A.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Loterii (a w przypadku, gdy
Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również jego przedstawicieli lub
opiekunów) w zakresie, w którym będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z
art. 20 Ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.), a także informacje

dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub członka rodziny
(dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu i została mu przyznana Nagroda główna) oraz
dane osobowe Uczestników w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest Organizator, tj.
Spółka V&P Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000429425, NIP 779-24-07-300. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników w zakresie żądania wydania imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej, określonego w art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych oraz
do rozpatrzenia reklamacji.
Dane osobowe Uczestnika (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych, również jego przedstawicieli lub opiekunów), który przedłożył swoje dane Organizatorowi
jako administratorowi danych osobowych zgodnie z pkt 16 lub 25 lub 29 Regulaminu będą
przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w
celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w
celu udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a
w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Z Administratorem danych osobowych w osobie V&P Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. można się skontaktować pod adresem jego siedziby lub
agencja@vip.com.pl.
Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje:







imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer konta bankowego
(dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki określone w pkt 16 lub 25 Regulaminu, a w
przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, dotyczy
również ich przedstawicieli lub opiekunów),
imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres zamieszkania, rodzaj i
numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo (dotyczy
Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane zgodnie z pkt 29 Regulaminu, a w
przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, dotyczy
również ich przedstawicieli lub opiekunów).
informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
lub członka rodziny (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu i została mu
przyznana Nagroda główna)

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest zgoda Uczestnika, a więc art. 6
ust. 1 lit. a RODO, a także wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c) RODO). Podstawą do przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej
reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych, zaś osoby wnoszącej o wydanie
imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach
hazardowych. Podstawą
prawną
przetwarzania
danych
osobowych
dotyczących
zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego jest niezbędność przetwarzania
danych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze określonego w art. 46 ust. 1
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
III. Informacje o prawach przysługujących podmiotowi danych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Loterii i wydania nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym
czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych,
przesyłając stosowną informację na adres e-mail agencja@vip.com.pl . Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez
Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii. Każda osoba, której dane są
przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony

praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

IV. Callback
Dane osobowe w postaci numeru telefonu uczestnika, który zostanie wpisany przez uczestnika w
formularzu „Proszę o oddzwonienie przez pracownika infolinii loterii na podany numer mojego
telefonu” na stronie internetowej loterii, będą przetwarzane przez Organizatora loterii na podstawie
zgody uczestnika wyrażonej przez prośbę o oddzwonienie na podany przez niego numer wyłącznie w
zakresie potrzebnym do oddzwonienia do uczestnika przez pracownika infolinii loterii, po czym ten
numer telefonu będzie zanonimizowany.

