
Dane osobowe  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Bonnier Business (Polska) Sp. z 

o. o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: rodo@bonnier.pl.  

 

2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz jego zastępcę (adres 

korespondencyjny jak u Administratora z dopiskiem IOD, e-mail: iod@bonnier.pl.  

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. prawidłowej realizacji Konkursu, w tym przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, 

koordynacji Konkursu oraz publikacji wyników zgodnie z Regulaminem (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b. dokonania odpowiednich rozliczeń na podstawie przepisów prawa nakładających 

obowiązki księgowe i podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. obsługi i rozpatrzenia reklamacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes 

Organizatora, polegający na dbaniu o najwyższy standard przeprowadzenia 

Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. marketingu bezpośredniego, za odrębnie wyrażonymi zgodami, na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu działań 

marketingowych dotyczącego usług lub produktów Organizatora (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

e. ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na obronie interesów 

gospodarczych Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, 

a w odpowiednich przypadkach w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Następnie dane 

osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami i dochodzenia 

roszczeń. Niezależnie od powyższego, dane zostaną usunięte po upływie terminów 

ustawowych, przez które Organizator jest zobowiązany je przetwarzać. Dane 

przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu jej wycofania. 

5. Jeśli to będzie konieczne by Organizator mógł przeprowadzić Konkurs, dane osobowe 

będą mogły być przekazywane następującym grupom osób:  

a. podmiotom którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania 

danych związanych z realizacją Konkursu, na podstawie umowy powierzenia,  

b. innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora.  

 

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do:  

a. żądania dostępu do treści danych osobowych,  

b. ich sprostowania,  

c. usunięcia,  

d. ograniczenia przetwarzania,  

e. przenoszenia danych,  

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz  

g. cofnięcia zgody na adres iod@bonnier.pl. (w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia) w dowolnym momencie, a także  



h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

 

7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie wykluczy możliwość 

udziału w Konkursie.  

 

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja oferty 

produktów lub usług Organizatora. W takim przypadku wyrażenie zgody będzie całkowicie 

dobrowolne i nie będzie warunkiem otrzymania nagrody. 

 


