POLITYKA PRYWATNOŚCI
„Wygraj w rytmie orzeźwienia”

§1
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów jest Organizator, czyli NAV
agency sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa, NIP 521 386 34 37, zwana dalej
Administratorem. Z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym u Administratora 1 można
kontaktować się pod adresem: help@navagency.com lub pisemnie na adres NAV agency Sp. z
o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników i Laureatów zgodnie z powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem
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 (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzeniem”).
3. Administrator przetwarza dane Uczestników i Laureatów w następującym zakresie:
a. W odniesieniu do Uczestników nie będących Laureatami: numer telefonu, adres e-mail,
numer IP.
b. W odniesieniu do Laureatów Nagród: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
numer IP, adres korespondencyjny.
Dodatkowo, może przetwarzać dane Uczestników, którzy złożyli reklamację, w zakresie
dobrowolnie podanym przez Uczestników.
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
a. realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia Zgłoszenia, dokonania weryfikacji
Zgłoszenia, wyłonienia Laureatów oraz przekazania Nagród (podstawa prawna: zgoda
Uczestnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez wysłanie Zgłoszenia na Stronie, Uczestnik
dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem
Konkursu;
b. rozliczenia finansowego i podatkowego Nagród (podstawa prawna: realizacja
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);)
c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes
administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych
uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór Nagród.
6. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jego rozliczenia oraz
okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie. Dane Uczestników, którzy
wyrazili zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych, przetwarzane będą
bezterminowo, tj do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.
7. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją
Konkursu innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.
8. Dane Laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 5 lat od
zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Nagród, ze względu na wymogi
przepisów prawa dotyczących rachunkowości i podatków.
9. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
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przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeśli ma zastosowanie jako podstawa
prawna), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
10. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych w dowolnym momencie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora.
11. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres:
help@navagency.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz
w jaki sposób.
12. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz że nie
będą objęte mechanizmem profilowania.
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