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KLAUZULA INFORMACYJNA – konkurs, akcja promocyjna (art. 13 i 14 RODO) 

 

Realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bruk-Bet sp. z o.o. z siedzibą w 

Niecieczy, 33-240 Żabno, Nieciecza 199, KRS 0000270323, NIP: 5170200580. W sprawach 

z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem pod 

adresem e-mail: rodo@bruk-bet.pl lub pocztą na adres 33-240 Żabno, Nieciecza 199. W 

Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ale przedstawicielem 

Administratora jest Adam Bednarek, adam.bednarek@bruk-bet.pl. 

2. Dane jakie przetwarzamy w związku z udziałem w konkursie/akcji promocyjnej to: imię 

(imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, nazwa firmy, adres, NIP i wizerunek, 

jeżeli wyraziłeś na to zgodę. 

3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia konkursu lub akcji promocyjnej, wydania nagrody, a jeżeli 

konkurs tego dotyczy również publikacji informacji o laureacie konkursu na stronie 

internetowej Administratora. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w 

konkursie/akcji promocyjnej jest: 

a) Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w 

konkursie lub akcji promocyjnej), umożliwienie Panu/Pani wzięcia w nim udziału, 

ewentualne opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów, marketingu 

produktów i usług oraz personalizowania oferty; ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych, 

obrony interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) w przypadku laureatów - rozliczenie podatkowe przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO). 

5. Podanie danych osobowych w polach oznaczonych w formularzu zgłoszeniowym jest 

dobrowolne; ich niepodanie skutkuje odmową uczestnictwa w konkursie.  

6. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od uczestników konkursu/akcji promocyjnej 

(osób, których dane dotyczą) albo od instytucji uczestniczącej w konkursie, która podaje dane 

osobowe innych osób. 

7. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:  

a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia, a  w 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do 
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czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, 

b) w przypadku, gdy dane dotyczą konkursu/akcji promocyjnej – na czas trwania konkursu 

lub akcji promocyjnej, 

c) w przypadku rozliczenia podatkowego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym przyznano nagrodę. 

8. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług 

księgowych, prawnych, IT, marketingowych, przeprowadzania konkursu), a także podmioty 

upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy 

państwowe).  

9. Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w 

imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w celu świadczenia określonych w tej umowie usług na rzecz Administratora. 

Administrator wybrał starannie podmioty przetwarzające oraz podjął kroki w celu 

zapewnienia, aby dane osobowe współpracownika były odpowiednio chronione, a zakres 

przekazywanych danych był ograniczony. 

10. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania sprostowania swoich danych 

osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

b) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, jednak informujemy, że 

sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych spowoduje odmowę uczestniczenia w 

konkursie jeżeli wywoła to przeszkodę do poprawnego jej rozpatrzenia, 

d) przenoszenia swoich danych osobowych, 

e) żądania usunięcia danych (poza wypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń), 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

12. Pana/Pani dane mogą być przekazane do państw trzecich, gdyż siedziby podmiotów, z 

pomocy których Administrator korzysta, jak Google, Facebook, czy Microsoft, znajdują się 

poza obszarem EOG. Podmioty te przestrzegają jednak zasad programu Tarcza Prywatności 

UE-USA. Nadto informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie 

danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. 


