OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia
wzięcie udziału w Konkursie i odbiór Nagrody.

2.

Dane osobowe Uczestników: imię, adres e-mail i w razie wybrania przez Uczestnika opcji zgłoszenia się do Konkursu
za pośrednictwem chatbota dane zaciągane z profili uczestników Konkursu z portalu Facebook: nick, dane
Zwycięzców, tj. dane przekazane w celu doręczenia Nagrody − imię, nazwisko, adres pocztowy miejsca
zamieszkania, numer telefonu, dane osób zgłaszających reklamacje: imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny − będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Konkursem, tj. w celu
weryfikacji Odpowiedzi Konkursowej oraz w celach związanych z wyłonieniem nagrodzonych Uczestników i
wydaniem Nagród, a także zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu i rozpatrzeniem reklamacji.

3.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby
przetwarzania danych, jest Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 34, 02-255
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 43669, NIP: 869-163-74-82,
REGON 851638844, o kapitale zakładowym w wysokości 666 200 000,00 PLN w całości pokrytym, tj. podmiot
zlecający organizację Konkursu i Fundator Nagród.

4.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych: Administrator danych osobowych powierzył
przetwarzanie danych osobowych w zakresie nadzoru nad realizacją Konkursu oraz nadzoru nad realizacją działań
aktywacyjnych prowadzonych za pośrednictwem strony WWW agencji Havas Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, i w zakresie obsługi aplikacji chatbot umożliwiającej
zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem portalu Facebook: Finderstand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stefana Batorego 37/89, 02-591 Warszawa.

5.

Dane osobowe Uczestników, Zwycięzców oraz osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oraz z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami,
rozpatrzenia reklamacji, przyznania oraz wydania Nagród, w tym w wynikających z Konkursu celach finansowoksięgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem Nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Uczestników Konkursu jest zgoda Uczestnika oraz niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust 1 lit. c RODO), a także niezbędność
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych wyłącznie w zakresie
nieprowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Konkursu (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

6.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) organizacji i realizacji Konkursu, w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody
zgodnie z Regulaminem Konkursu,
b) poinformowania o przyznaniu nagrody Uczestnikowi Konkursu,
c) wydania nagród Uczestnikom Konkursu,
d) realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących podatków i księgowości,
e) rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu,
f) obsługa chatbota konkursowego w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursowych,
g) hosting i utrzymanie strony WWW.

7.

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach czynności przetwarzania jest:

a)

wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z:
− przepisów podatkowych dotyczących podatku od nagród wydawanych Uczestnikom
Konkursu,
− przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości,

b)
c)

prawnie uzasadniony interes Carlsberg Polska Sp. z o.o. – w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w tym
złożeniem przyrzeczenia publicznego dotyczącego organizacji Konkursu,
realizacja Konkursu, organizacja i przeprowadzenie Konkursu, przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń,
przyznawanie i dostarczenie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników
Konkursu.

8.

Odbiorcy danych osobowych:
dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy działający w
związku z organizacją i realizacją Konkursu, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych,
w tym m.in.: obsługujący i nadzorujący przebieg Konkursu, nadzorujący przebieg aktywacji promocyjnych na stronie
WWW, nadzorujący systemy informatyczne, hosting IT, prowadzący obsługę finansowo-księgową, doradztwo
prawne. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym, kurierom na potrzeby
prowadzenia korespondencji w sprawie dostarczenia nagrody, rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji lub
prowadzenia korespondencji w sprawie przebiegu Konkursu.

9.

Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi
na wykonywane zadanie i świadczone usługi.

10. Okres przechowywania danych osobowych:
dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, w tym również przez
okres związany z rozpatrywaniem reklamacji. Po zakończeniu Konkursu dane będą przechowywane przez okres
wymagany przepisami obowiązującego prawa do celów podatkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat od
upływu roku, w którym zakończono przeprowadzenie Konkursu.
11. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez
Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.
12. Profilowanie lub targetowanie:
dane Uczestników nie podlegają profilowaniu. Dane Uczestników nie będą przesyłane poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Dane kontaktowe Administratora danych:
Prosimy o kierowanie korespondencji w sprawach przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych na ADRES E-MAIL: daneosobowe@carlsberg.pl
lub drogą pocztową na adres:
Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Ul Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
Z dopiskiem: „dane osobowe”
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14. Strona internetowa Konkursu:
na potrzeby organizacji Konkursu prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.somersby.pl.
15. Zasady przetwarzania danych osobowych przez
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

portal

Facebook

dostępne

są

pod

adresem:

16. Organizator szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych. Zasady zachowania
prywatności oraz ochrony danych osobowych zostały dodatkowo szczegółowo opisane w Polityce Prywatności
dostępnej na Stronie Konkursowej.

