Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Loyalty Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Klimczaka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawa pod numerem KRS: 0000491369, posiadająca NIP: 951-237-56-53,
REGON: 146968949.
Dane kontaktowe:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email iod@loyaltypoint.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzana Pani/Pana danych osobowych:
1. w celu uczestnictwa w Loterii ”Loteria droga do Londynu” (zgodnie z Regulaminem) –
podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonaniu umowy miedzy stronami
(uczestnictwa w loterii),
2. w celu podatkowym – podstawą przetwarzania danych są przepisy o rachunkowości,
3. w celu rozpatrzenia reklamacji – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na tym, że reklamację mogą składać osoby, biorące udział w Loterii
„Loteria droga do Londynu”
4. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest również
prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu lub obronie przed
Pani/Pana roszczeniami, powstałymi na skutek Loterii „Loteria droga do Londynu”
Okres przetwarzania danych osobowych:
•
•

•

•

Dane zebrane w celu przeprowadzenia Loterii „Loteria droga do Londynu” przetwarzane będą
do dnia 11.04.2019 r.
Dane zebrane w celu podatkowym przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych.
Dane zebrane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane do
momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną Loterią „Loteria droga do
Londynu”.
Dane zebrane w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą do 11.04.2019 r.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora m.in. dostawcom usług IT, Kancelaria Prawna, – przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Prawa osób, których dane dotyczą:
•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

•

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

•

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie
umowy - przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do
innego Administratora. Dane te przekazane będą w ustrukturyzowanej formie nadającej się do
odczytu maszynowego, jeśli jest to technicznie możliwe.

•

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych.

•

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych
pod adresem mailowym inspektor@drogadolondynu.pl lub listownie na adres Administratora
danych podanych wyżej.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod
adresem mailowym iod@loyaltypoint.pl.
Informacje o dobrowolności lub obowiązkowi podania danych:
Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii „Loteria droga do Londynu” jest
dobrowolne, konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości udziału
w Loterii „Loteria droga do Londynu”.

