Polityka prywatności konkursu
„Jaki jest Twój sposób, by obudzić radość na imprezie?”
Ten dokument zawiera informacje dotyczące tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które
podajesz w związku z udziałem w konkursie pod nazwą „Jaki jest Twój sposób, by obudzić radość na
imprezie?” oraz w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://pawelek.wedel.pl/.
Konkurs jest organizowany przez agencję reklamową Geometry Global na zlecenie spółki LOTTE
Wedel, będącej producentem batoników „Pawełek”.
1. INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:


Bot Konkursu – zautomatyzowany program przygotowany na potrzeby Konkursu,
funkcjonujący w ramach usługi Messenger. Działanie Bota jest inicjowane poprzez
wysłanie przez uczestnika Konkursu wiadomości do profilu konkursowego umieszczonego
w Messengerze. Bot za pomocą algorytmów generuje pytania i odpowiedzi skierowane do
uczestnika Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i umożliwienia wykonania zadania
konkursowego.



Konkurs – konkurs pod nazwą „Jaki jest Twój sposób, by obudzić radość na imprezie?”.



LOTTE Wedel – LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00003406, NIP:
5272613819, o kapitale zakładowym w wysokości 141 905 000,00 zł.



Organizator lub Geometry Global – Geometry Global sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(adres siedziby: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319091,
NIP: 1132748730, o kapitale zakładowym w wysokości 52.000 zł, kontaktowy adres e- mail:
kontakt@geometry.com.



Polityka – niniejsza Polityka prywatności.



Praca Konkursowa – odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój sposób, by obudzić radość na
imprezie?” zadane w ramach Konkursu przez „wirtualnego ochroniarza”.



RODO – Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



Regulamin – regulamin Konkursu dostępny pod adresem: https://pawelek.wedel.pl/.



Strona Konkursu – strona internetowa dostępna pod adresem: https://pawelek.wedel.pl/,
która umożliwia użytkownikom sieci Internet zapoznanie się z informacjami o Konkursie,
wzięcie udziału w Konkursie ( w tym wykonanie zadania konkursowego i zgłoszenie pracy
konkursowej) oraz zapoznanie się z wynikami Konkursu.



Uczestnik – osoba, która wysłała zgłoszenie do Konkursu.

2. JAKIE DANE ZBIERAMY?
W związku z udziałem w Konkursie zbierane i przetwarzane są następujące dane osobowe:



w przypadku dokonywania zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu z użyciem Strony
Konkursu – imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail;



w przypadku dokonywania zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu z użyciem Bota
Konkursu – nazwa użytkownika;



w przypadku przekazywania nagrody laureatowi Konkursu – imię, nazwisko, adres w Polsce
do wysyłki nagrody, numer telefonu, a jeżeli zgłoszenie do Konkursu zostało dokonane za
pośrednictwem Bota Konkursu – także adres e-mail do kontaktu;



w przypadku składania reklamacji dotyczących Konkursu lub Strony Konkursu – imię
i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail oraz ewentualnie inne dane niezbędne
do rozpatrzenia reklamacji.

Strona Konkursu jest częścią serwisu wedel.pl, należącego do LOTTE Wedel. W swoim serwisie
LOTTE Wedel automatycznie gromadzi w systemach IT tzw. dane eksploatacyjne dotyczące
korzystania przez Ciebie ze stron serwisu, w tym ze Strony Konkursu (takie jak np. adres IP, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego itd.). Informacje na temat przetwarzania takich danych
znajdują się w polityce prywatności i polityce cookies serwisu wedel.pl
(https://wedel.pl/ochrona-danych-osobowych/).
3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym oceny prac
konkursowych i wyłonienia laureatów oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony
Organizatora przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie.
Dane osobowe laureatów Konkursu przetwarzamy także w celu wydania nagrody
i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów
o rachunkowości.
Przystępując do Konkursu na Stronie Konkursu możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na
otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących LOTTE Wedel na
podany przez Ciebie adres e-mail. W razie wyrażenia zgody, Twoje dane osobowe podane
w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko lub pseudonim oraz adres e-mail) będą
przetwarzane przez LOTTE Wedel w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i
usług, polegającego na wysyłaniu e-maili z informacjami o ofertach, promocjach specjalnych
i wydarzeniach dotyczących LOTTE Wedel i marki E. Wedel. Wyrażenie takiej zgody jest
dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnej
chwili (np. pisząc e-mail o treści NIE na adres konkurs@wedel.pl), przy czym wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce w związku z udzieloną zgodą
przed jej cofnięciem.
4. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE PRZETWARZA?
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby
przetwarzania danych, jest:


W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu,
w tym oceny Prac Konkursowych i wyłonienia laureatów – LOTTE Wedel. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu LOTTE Wedel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przeprowadzenie
Konkursu służącego promowaniu marki Wedel i jej produktu – batona „Pawełek”.
W związku z organizacją konkursu LOTTE Wedel powierzył przetwarzanie danych
osobowych Uczestników Organizatorowi – spółce Geometry Global, która przetwarza te
dane osobowe w powyższym celu w imieniu LOTTE Wedel.



W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi
z udziałem w Konkursie – Organizator (Geometry Global). Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest rozpatrzenie reklamacji i ochrona
praw Organizatora.



W odniesieniu do danych osobowych laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania
nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów
o rachunkowości – Organizator (Geometry Global). Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), jakim jest wykonanie jego zobowiązań (jako przyrzekającego nagrodę) wynikających
z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu
wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z
przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania takich obowiązków.



W odniesieniu do danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w celu marketingu
bezpośredniego produktów i usług LOTTE Wedel – LOTTE Wedel. Podstawą prawą
przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes LOTTE
Wedel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest promowanie własnych produktów i usług poprzez
przesyłanie na adres e-mail informacji o ofertach, promocjach specjalnych i wydarzeniach
dotyczących LOTTE Wedel i marki E. Wedel w związku z udzieloną zgodą na otrzymywanie
na adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących LOTTE Wedel.

5. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu
i wydania nagród.
Po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród dane osobowe Uczestników, w tym w szczególności
tych, którzy złożyli reklamację lub otrzymali nagrodę, będą dalej przetwarzane przez Geometry
Global w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych
z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań i należności podatkowych związanych
z nagrodą uzyskaną w Konkursie.
W przypadku Uczestników, którzy wyrazili opcjonalną zgodę na otrzymywanie na adres e-mail
treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących LOTTE Wedel – dane osobowe będą
przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług LOTTE Wedel do
momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) lub
do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów
marketingu bezpośredniego.
6. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz
– w przypadku wygranej – do otrzymania nagrody. Niepodanie danych osobowych skutkuje
brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie, a co się z tym wiąże – także brakiem możliwości
otrzymania nagrody.
W przypadku chęci złożenia reklamacji, podanie danych również jest dobrowolne, ale niepodanie
danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia Twojej reklamacji.
7. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom świadczącym dla Organizatora lub LOTTE Wedel
niektóre usługi niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, takim jak dostawcy usług IT (np.

hosting) oraz wykonawca Bota Konkursowego (Marcin Olejnik, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą EL Digital Marcin Olejnik, ul. Ks. J. Mazowieckiego 11/10, 92-419 Łódź,
wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 7262534427). Jeżeli zostaniesz laureatem Konkursu, to
odbiorcą Twoich danych osobowych będzie firma kurierska dostarczająca nagrody – przekażemy
jej jednak tylko te dane, które są konieczne do dostarczenia nagrody.
8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH?


Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto przysługuje Ci prawo do przenoszenia
dostarczonych przez Ciebie danych (możesz otrzymać od administratora Twoje dane
osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego – możesz także żądać przesłania tych danych bezpośrednio innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).



W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu
bezpośredniego, przysługuje Ci również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych dla takich celów. W razie zgłoszenia takiego sprzeciwu, Twoje dane nie będą dalej
przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Zgłoszenie sprzeciwu będzie również
oznaczało cofnięcie zgody na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych)
na Twój adres e-mail.



Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli
uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo, w tym RODO.



Uprawnienia wskazane powyżej są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa, w szczególności RODO.

9. KONTAKT I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawie Twoich danych osobowych, w tym w sprawie wykonania przysługujących Ci praw,
możesz kontaktować się z administratorem za pomocą następujących kanałów kontaktu:


W przypadku administratora LOTTE Wedel: pisemnie na adres siedziby (ul. Zamoyskiego
28/30, 03-801 Warszawa) lub e-mailowo na adres: dane.osobowe@wedel.pl.



W przypadku administratora Geometry Global: pisemnie na adres siedziby (Plac Konesera 8,
03-736 Warszawa) lub e-mailowo na adres: kontakt@geometry.com.
Geometry Global wyznaczyło również inspektora ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych pod adresem e-mail: s.swiderski@geometry.com lub pisemnie na adres siedziby
Geometry Global, z dopiskiem „IOD” na kopercie.

10. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ FACEBOOK
Do realizacji Konkursu korzystamy z usług i produktów spółki Facebook – portalu facebook.com
oraz aplikacji Messenger. Dane, które podajesz w ramach Konkursu poprzez portal facebook.com
lub aplikację Messenger są przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (Irlandia). Facebook przetwarza Twoje dane
osobowe niezależnie od Organizatora czy LOTTE Wedel. Aby dowiedzieć się więcej o
przetwarzaniu Twoich danych przez Facebook, zapoznaj się z „Zasadami dotyczącymi danych”,
które są dostępne na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

