
Polityka Prywatności Konkurs „Zakupy Ben 10 w Świecie Zabawek” 

 

1. KTO GROMADZI DANE?  

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych od Uczestników biorących udział w 

konkursie „Zakupy Ben 10 w Świecie Zabawek”  jest organizator konkursu DOTPR Skowronek, 

Łaźniewski spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 308, 60-406 Poznań, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000421719, NIP 781-187-88-81, reprezentowaną przez uprawnionych wspólników: 

W przypadku pytań dotyczących tematyki przetwarzania danych przez Administratora 

prosimy o kontakt za pomocą adresu email GDPR@dotrelations.pl.  

 

JAKIE DANE GROMADZIMY? 

 

Administrator pozyskuje dane Uczestników, którzy prześlą zgłoszenie konkursowe drogą e-

mailową na adres konkursben10@dotrelations.pl w postaci adresu email oraz treści 

zgłoszenia. W przypadku Laureatów konkursu Administrator pozyskuje następujące dane: 

imię, nazwisko, wiek, adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny. W przypadku 

uczestników niepełnoletnich Administrator pozyskuje zgodę opiekuna prawnego na udział w 

konkursie oraz przetwarzanie danych Laureata oraz dane osobowe opiekuna prawnego 

Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu 

korespondencyjnego.  

Brak zgody opiekuna prawnego spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych oraz ich 

usunięcie. W przypadku zwycięzców konkursu pozyskiwane są także dane niezbędne do 

rozliczeń podatkowych tj.: PESEL i NIP. Dane pozyskane są drogą e-mailową.  

 

Powyższe dane przechowywane są i przetwarzane w ramach wewnętrznych systemów 

Administratora.  

 

Administrator nie dokonuje automatycznego profilowania pozyskanych danych.  

 

2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE? 

W przypadku Uczestników konkursu dane przechowywane są do daty zakończenia konkursu 

lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika wycofania zgody na przetwarzanie danych.  

 

W przypadku konkursów dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia konkursu 

lub do czasu odwołania zgód na przetwarzanie danych, której Uczestnik konkursu udzielił 

podczas zgłoszenia. Zgodę należy wycofać przesyłając informację na adres konkursowy. W 

przypadku Laureatów dane przetwarzane są do czasu dokonania rozliczeń podatkowych i 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
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3. CELE PRZETWARZANIA 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 

(w tym wydaniem nagrody). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody 

w Konkursie.  

 

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Każdy użytkownik może żądać: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. sprostowania danych osobowych, 

c. usunięcia danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. przeniesienia danych osobowych. 

f. wniesienia skargi do organu nadzorującego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. 

Aby skorzystać z tych uprawnień należy poinformować Organizatora konkursu o tym fakcie 

drogą e-mailową przesyłając zgłoszenie na email konkursowy. W celu weryfikacji Uczestnika 

zgłoszenie o chęci skorzystania z praw należy nadać z adresu email, z którego pierwotnie 

nastąpiło zgłoszenie do udziału w konkursie.    

 

5. KTO JESZCZE PRZETWARZA DANE?  

Dane osobowe w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności mogą być 

przekazywane podmiotom, które wykonują działania w imieniu Administratora na zasadzie 

tzw. outsourcingu. Chodzi tu szczególnie o podmioty zatrudniane w celu świadczenia usług 

marketingowych, prawnych, księgowych, technicznych (administrowanie serwerami 

pocztowymi) praz partnerzy konkursu. Dane osobowe będą przekazywane jedynie w celach 

sprawnego przeprowadzanie Konkursu.  Usługodawcy i partnerzy Konkursu nie mają 

upoważnienia do ujawniania lub wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w 

celach innych niż opisane w niniejszym dokumencie.  

 

 

 

 

 

 

 

 


