Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu ,,Plony i bony”.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym Laureatów) jest Sponsor, tj.
ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87–805 Włocławek, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000015684, NIP:
PL8880004938, BDO: 000019504, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 134.924.830 PLN.

2. Sponsor na podstawie zawartej z Organizatorem pisemnej umowy, powierza przetwarzanie danych
osobowych Organizatorowi, tj. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w
Płocku, aleja Floriana Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099350, o kapitale zakładowym 1 172
800,00 zł, NIP 774-25-02-290, (dalej: Organizator"), który przetwarza je i wykorzystuje wyłącznie w
związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Dane osobowe podane przez Uczestników (w tym Laureatów) przetwarzane są przez Organizatora
i Sponsora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wysyłki nagrody oraz
rozpatrywania reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, tj. RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2019 poz. 1781 tj.).

4. Na potrzeby przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu przetwarzane są wyłącznie dane osobowe
podane przez Uczestników podczas rejestracji do Konkursu. Przetwarzane są następujące dane: Imię i
nazwisko, adres służbowy, kod pocztowy, numer telefonu, adres email.

5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie
danych osobowych poprzez oznaczenia w formularzu rejestracyjnym:


oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem,



zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu, w tym wysyłką
nagrody,



zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sponsora w celach statystycznych i
marketingowych.

W związku z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sponsora
danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji
handlowych pochodzących od Sponsora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 tj.).

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z
ust. 5 powyżej przez Organizatora i Sponsora jest dobrowolne, ale niezbędne jako warunek wzięcia
udziału w Konkursie.

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich
przetwarzanie lub ograniczenia przetwarzania w każdym czasie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Dane Uczestników będą przetwarzane od momentu zgłoszenia się do Konkursu w celach podanych
w ust. 2 i 3 powyżej. Po zakończeniu Konkursu, rozpatrzeniu reklamacji i przesłaniu nagród przez
Organizatora, Sponsor będzie przetwarzał dane wyłącznie w celach marketingowych i statystycznych.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

10. Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

