Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Grupa Żywiec Spółka
Akcyjna z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS:
0000018602, o kapitale zakładowym w wysokości 25 678 342,50 zł, opłaconym w
całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 070511111 i numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 5530007219 oraz numerem rejestrowym BDO:
000019717, zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy
pod adresem e-mail: dane.osobowe@grupazywiec.pl oraz listownie na adres siedziby
wskazany powyżej.
3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu
organizacji Loterii spółce pod firmą i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto
dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub
Procesor zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, a
także organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celnoskarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu związanym z organizacją i
uczestnictwem Uczestnika w Loterii, tj. w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w
Loterii, w tym celu: rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne
pytania dotyczące Loterii, oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami i twierdzeniami, a w przypadku Uczestników, którzy zostali
Laureatami także w celu wydania Nagrody – podstawę prawną przetwarzania stanowi
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Uczestnikom udziału w Loterii, a także na wydaniu Nagród Laureatom Loterii oraz
interes polegający na rozstrzygnięciu reklamacji w Loterii i obrony przed
ewentualnymi roszczeniami oraz na umożliwieniu dochodzenia ewentualnych
roszczeń – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych
Uczestników Loterii, którzy uzyskali nagrodę (Laureatów), podstawę prawną
przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, w
tym m.in. obowiązków prawnych, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o
rachunkowości, a także z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. Ponadto dane osobowe Uczestników Loterii mogą być przetwarzane w
celach marketingowych – w razie wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych
w celach marketingowych, na podstawie tejże zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu
cofnięcia przez Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą
przetwarzane przez Administratora przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia
loterii tj. do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe Laureatów, przetwarzane
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą
przetwarzane w okresie przewidziany przez przepisy prawa regulujące obowiązki
Administratora. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane
będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.
6. W przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli
ich przetwarzania. Posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora.
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Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które to przetwarzanie następuje w celach
określonych w pkt 4 niniejszej Informacji. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla
siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
kontakt@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 17
lok. U5, 15-084 Białystok. Administrator ma jednak prawo, by odmówić
uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla
przetwarzania, która przewyższa interes lub prawa Uczestnika albo gdy przetwarzania
danych Uczestnika wymaga ustalenie, dochodzenie albo wykonywanie roszczeń.
8. Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na
prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Wycofanie
zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie
istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania
do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze).
9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie
uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne i nie jest wymogiem
ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Niepodanie danych
niezbędnych zgodnie z Regulaminem Loterii do zgłoszenia za pośrednictwem Strony
Internetowej Loterii uniemożliwi udział w Loterii. Podobnie podanie danych
niezbędnych zgodnie z Regulaminem do wydania danej Nagrody jest dobrowolne,
jednak niepodanie tychże danych uniemożliwi Uczestnikowi będącemu Laureatem/
Laureatem rezerwowym odebranie Nagrody. Brak zgody na przetwarzanie danych w
celach marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.
11. Podane dane Uczestników będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu
(profilowaniu) w zakresie danych podanych w procesie rejestracji oraz danych o
aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie statusu rozliczeń

podatkowych, przesyłanie dopasowanej do potrzeb komunikacji oraz przygotowanie
raportów statystycznych.
12. Dane Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

