Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „ZdrAPPka III edycja” w zakresie w jakim
dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji Loterii oraz publikacji
informacji o laureatach w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem jest Organizator, tj.
Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail dane@grzegrzolka.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
b) dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu
przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych
wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i
obowiązkami sprawozdawczymi,
c) w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem
administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Delikatesy”; w zakresie w jakim
dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności
z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,
d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w
Loterii,
e) Osoby, których dane osobowe przetwarza w ramach loterii, mają prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu praw.
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte
na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).
f) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom tj. w
szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników
Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi
pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym administratorów
prawnie i księgowo,

g) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Loterii oraz przez okres 6
miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane osobowe laureatów będą
przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej
wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
h) dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy,
i) administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
W ramach Programu Lojalnościowego „Delikarta” Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Eurocash Franczyza Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z
Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail info@delikarta.pl, formularz
kontaktowy na stronie www.delikarta.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 662 882 662 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres
e-mail iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) realizacji loterii – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na promocji marki Administratora oraz usług przez niego świadczonych;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony swych praw.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Administratora, w szczególności agencji marketingowej organizującej loterię.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i realizacji loterii.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do wzięcia udziału w loterii. Bez podania danych
wzięcie udziału w programie nie jest możliwe.

