I.

Przetwarzanie danych osobowych przez Hochland Polska Sp. z o.o.” w „Loterii
HOCHLAND” zwanej dalej „Loterią”.

1) 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 (dalej „Hochland Polska”). Z Administratorem można się skontaktować pod
adresem jego siedziby lub daneosobowe@hochland.com.
2) Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z wymogami 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) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z
2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej „RODO”).
3) Hochland Polska przetwarza dane osobowe w celu organizacji Loterii, w tym w celu rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. W przypadku, w którym osoba wyrazi zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych od Hochland Polska, dane osobowe będą przetwarzane także w celu
wysyłki takich informacji.
4) Hochland Polska przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na dochodzeniu, ustaleniu lub obronie przed
roszczeniami; w przypadku, w którym osoba wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych od Hochland Polska, dane osobowe będą przetwarzane także w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Hochland Polska, polegającego na realizacji działań
marketingowych wobec osób, które zgodę wyraziły.
5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii następuje
w drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’. W przypadku cofnięcia zgody, dotychczasowe
zgłoszenia Uczestnika nie wezmą udziału w losowaniu, i utraci on prawo do otrzymania Nagrody.
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, również ich
przedstawicieli lub opiekunów )
6) Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Administratora oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. Organizator jako podmiot świadczący usługi
marketingowe związane z organizacją Loterii, dostawcy usług informatycznych i wsparcia
technicznego, doradcy księgowi i prawni itp.), które muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji swoich zadań.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8) 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 przez okres 6 m-cy po jej zakończeniu jako czas niezbędny
do obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Loterii, a w przypadku Uczestników będących Laureatami –
brakiem możliwości wydania Nagrody.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym profilowania.
II. Przetwarzanie danych osobowych w „Loteria HOCHLAND” przez Organizatora Loterii.

1) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 847),
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 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 779-24-07300. Z Administratorem danych osobowych w osobie V&P Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. można się skontaktować pod adresem jego siedziby
lub:rodo@vip.com.pl
2) Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z wymogami 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) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U
z 2018 poz. 1000 ze zm.) (dalej „RODO”).
3) Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20
Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847), a także w celu realizacji obowiązku
wynikającego z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018 poz. 723) w zakresie otrzymania informacji dotyczącej zajmowania/niezajmowania
eksponowanego stanowiska politycznego (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu
i została mu przyznana Nagroda główna) lub członka jego rodziny oraz w celu prowadzenia
ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
4) Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie (art.
6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu niezbędności przetwarzania danych
osobowych do realizacji umowy o świadczenie usług na rzecz osoby, która założyła konto (art.
6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną 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.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagrody następuje w
drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’. W przypadku cofnięcia zgody, dotychczasowe zgłoszenia
Uczestnika nie wezmą udziału w losowaniu i utraci on prawo do otrzymania Nagrody.
5) 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 17 lub 29 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 w przypadku braku numeru PESEL data
urodzenia i obywatelstwo (dotyczy Uczestnika, który przedłożył Organizatorowi ww. dane
zgodnie z pkt 33 Regulaminu, a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do
czynności prawnych, dotyczy również ich przedstawicieli lub opiekunów).

imię i nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, należy podać adres zamieszkania
i
obywatelstwo) - dotyczy laureata, który zażąda wystawienia zaświadczenia o uzyskanej
wygranej.
 informacje dotyczące zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego lub
członka rodziny (dotyczy Uczestnika, który spełnił warunki Regulaminu i została mu przyznana
Nagroda główna)
6) Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Organizatora oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Organizatora (tj. dostawcy usług informatycznych i wsparcia
technicznego, doradcy księgowi i prawni itp.), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do
realizacji swoich zadań.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8) 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 17 lub 29 lub 33
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.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Loterii, a w przypadku Uczestników będących Laureatami- brakiem
możliwości wydania Nagrody.
10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w
tym profilowania.







III. Informacje o prawach przysługujących podmiotowi danych.
Osobom przysługuje prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych,
cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w Loterii przez Uczestnika. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu wydania nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody przez laureata
Loterii.
IV. Infolinia
Dane osobowe w postaci numeru telefonu Uczestnika, który bezpośrednio skontaktuje się z
numerem infolinii 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.
V. Przetwarzanie danych osobowych przez Hochland Polska Sp. z o.o. w sprzedaży
promocyjnej pod nazwą „Przepis na pyszny gest” zwanej dalej „Promocją”.
1) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji (a w
przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, również ich
przedstawicieli lub opiekunów) jest Organizator tej Promocji spółka Hochland Polska sp. z o.o. z

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

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: 566-00-13371, kapitał zakładowy 19 885 800,00 złotych (dalej „Hochland Polska”). Z Administratorem
można się skontaktować pod adresem jego siedziby lub daneosobowe@hochland.com.
Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z wymogami 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) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018
poz. 1000 ze zm.) (dalej „RODO”).
Hochland Polska przetwarza dane osobowe w celu organizacji Promocji, w tym w celu
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu wysyłki drogą elektroniczna linków
pozwalających na pobranie Nagród w Promocji.
Hochland Polska przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegających na dochodzeniu, ustaleniu lub obronie przed
roszczeniami.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji następuje w
drodze kliknięcia przycisku ,,Wyślij’’ po uprzednim zaznaczeniu checkboxa ”Chcę otrzymać
przepis z serem Hochland”. W przypadku cofnięcia zgody, dotychczasowe zgłoszenia
Uczestnika nie wezmą udziału w dalszej części Promocji i utraci on prawo do otrzymania
Nagrody w Promocji. Zakres przetwarzanych przez Hochland Polska Sp. z o.o. danych
osobowych obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail (dotyczy
Uczestników Promocji, a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów).
Odbiorcami danych osobowych będzie upoważniony personel Administratora oraz podmioty
świadczące usługi na rzecz Administratora (podmioty świadczące usługi marketingowe
związane z organizacją Promocji, dostawcy usług informatycznych i wsparcia technicznego,
doradcy księgowi i prawni itp.), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
swoich zadań.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe Uczestników Promocji (a w przypadku, gdy Uczestnik nie posiada pełnej
zdolności do czynności prawnych, również ich przedstawicieli lub opiekunów) będą
przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz dodatkowo przez okres 6 m-cy po jej
zakończeniu jako czas niezbędny do obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w Promocji, a w przypadku Uczestników będących Laureatami –
brakiem możliwości wydania Nagrody.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania.

VI. Informacje o prawach przysługujących podmiotowi danych.
Osobom przysługuje prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych,
 cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału przez Uczestnika w Promocji. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu wydania nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody przez Uczestnika.
26. Infolinia
Dane osobowe w postaci numeru telefonu Uczestnika, który bezpośrednio skontaktuje się z numerem
infolinii Promocji, będą przetwarzane przez Organizatora Promocji 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 Promocji, po czym ten numer
telefonu będzie zanonimizowany.

