POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Uwagi na temat ochrony danych osobowych
Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi
Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa
oczywista. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych,
w tym danych osobowych podawanych przez uczestników loterii promocyjnej „To proste!
Graj i wygrywaj” (dalej: „Loteria”), której regulamin (dalej: „Regulamin”) jest dostępny na:
a) stronie internetowej www.princepolo.pl(dalej: „Strona”) oraz
b) w siedzibie organizatora Loterii przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa,
oraz
c) na pisemny wniosek uczestnika Loterii z dopiskiem „To proste! Graj i wygrywaj –
regulamin” złożony/wysłany na adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954, Warszawa,
regulamin jest wysyłany na adres uczestnika, wskazany we wniosku.
Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych podawanych przez uczestników i laureatów Loterii oraz
użytkowników Strony jest IQ Marketing (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954, Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000013098, NIP:
5251022800 (dalej: „Administrator”).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z
inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem Administratora oraz pod adresem email: abi@iq-marketing.pl
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w
celach związanych z ustaleniem prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. Dane
użytkowników Strony przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
Strony.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Loterii jest zgoda Uczestnika lub
Laureata. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej
reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z
późn. zm.), osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest
art. 20 ust. 1 Ustaw o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.), zaś laureata
nagrody, której wartość wynosi co najmniej 2280 zł jest art. 20 ust. 7 pkt. 1) ustawy o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu
Loterii następuje na potrzeby obrony roszczeń do upływu terminu przedawnienia roszczeń
majątkowych w loteriach, który wynosi 6 miesięcy od zakończenia Loterii, zaś w dalszym
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okresie na podstawie przepisów prawa w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli
Loterii przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Strony są przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Loterią w tym organom uprawnionym z mocy przepisów prawa do nadzoru
nad realizacją Loterii. Dane osobowe Laureatów Loterii zostaną ujawnione firmie kurierskiej
na potrzeby wydania Nagrody, zaś dane osobowe uczestników postępowania reklamacyjnego
w Loterii zostaną ujawnione Poczcie Polskiej S.A. lub firmie kurierskiej na potrzeby
powiadomienia o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe Laureatów Nagród, którzy uzyskali prawo do Nagrody zebrane w Loterii będą
przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się loteria.
Dane pozostałych Uczestników przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia
zakończenia Loterii.
Prawa osób, których dane dotyczą
Informujemy, iż każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane uprawniona jest do
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane
przysługuje skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r. jest nim GIODO).
Informacja, czy podanie danych
konsekwencje niepodania danych

jest

wymogiem

ustawowym/umownym

oraz

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii i
otrzymania nagrody, a także rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Zakres danych
wymaganych we wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o
uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych)
wygranych. Zakres danych wymaganych do ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych,
których wartość wynosi co najmniej 2280 zł reguluje art. 20 ust. 7 pkt. 1) ustawy o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
Dokonanie Zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem aplikacji Messenger stosownie do § 2 ust.
3 lit. c) Sposób pierwszy regulaminu Loterii powoduje udostępnienie Administratorowi danych
o charakterze publicznym udostępnionych przez użytkownika w ramach aplikacji (dane
podstawowe z serwisu Facebook).
Przeglądanie Strony i podstron
Przeglądanie Strony wiąże się z konieczności ujawniania nam adresu IP urządzenia z którego
Państwo korzystają. W przypadku braku zgody na rejestrację adresu IP prosimy o opuszczenie
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Strony. W trakcie przeglądania zawartości Strony odbierane są również dane operatora usług
internetowych, strona, z której nastąpiło przekierowanie na niniejszą witrynę oraz
poszczególne podstrony, które są odwiedzane na naszej Stronie.
W ramach Strony nie są zbierane dane dotyczące Państwa zachowań na Stronie.
Bezpieczeństwo gromadzonych danych
Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem
Strony przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie
upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń
systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane
osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w
przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań
Rozporządzenia 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), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.
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