KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU I LAUREATÓW
Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Zakłady Mięsne Silesia S.A., z siedzibą
w Katowicach, ul. Opolska 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS 0000374678
Kontakt
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zachęcamy
do kontaktu na adres e-mail: dane@duda.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie
powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) Organizacji Konkursu, w szczególności przyjęcie zgłoszeń do Konkursu, ustalenie wyników
Konkursu, wydanie nagród dla laureatów, ogłoszenie wyników Konkursu, rozpatrzenie
ewentualnie zgłoszonych reklamacji co do przeprowadzenia Konkursu oraz obronę przed
roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora;
b) Rozliczenie przyznanych nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego;
c) Przekazywanie informacji marketingowych o produktach, najnowszych ofertach oraz
wydarzeniach organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na
podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
Otrzymania kopii przetwarzanych danych;
Sprostowania danych;
Usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych;
Przeniesienia danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej (tj. cele i podstawy
przetwarzania).
Ponadto, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wnioski w ww. zakresie prosimy przesyłać na adres e-mail: dane@duda.pl Aby mieć pewność, że jest
Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji
pozwalających na uwierzytelniania Pani/Pana tożsamości.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązków prawnych ciążącym na
Administratorze, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych
terminów przedawnienia roszczeń, chyba, że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków)
będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje
dłuższy termin przetwarzania Twoich danych
Jeśli natomiast przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,
Administrator będzie przetwarzał te dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania
nagrody przewidzianej w Konkursie warunkiem otrzymania tejże nagrody.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do udziału w Konkursie,
a w przypadku Laureatów – brak możliwości otrzymania nagrody

Odbiorcy danych
W związku z organizowanym Konkursem Administrator powierza przetwarzanie Pani/Pana danych na
podstawie zawartej Umowy pomiędzy Administratorem, a Montovnia Sp. Z o.o. z siedzibą
w Warszawie (03-286), przy ul. Malborskiej 3/268, NIP: 5272708164, będącym podmiotem
odpowiedzialnym za organizację i realizację niniejszego Konkursu w imieniu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucją określonym przez przepisy
prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te
dane są powierzane na podstawie umowy np. podmiot świadczący usługi IT, podmiot świadczący usługi
kurierskie.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz pod linkiem:
www.silesia.eu/klauzula-informacyjna

