ZAŁĄCZNIK NR 3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONKURSU PN.
„DANFOSS LIDER”
1.

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu pn. „Danfoss Lider”
(„Konkurs”) jest Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, napisz email na adres: gdpo@danfoss.com lub wyślij list na adres: „Danfoss Poland sp. z o.o.”, ul.
Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych z którym można
skontaktować się pisząc na adres gdpo@danfos..com..

2.

Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, firmy i adresu prowadzonej działalności
gospodarczej albo firmy w której jesteś zatrudniony, nr NIP, nr telefonu, adres e-mail, jako
uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji
postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się
dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych wynikających z faktu
przeprowadzania Konkursu.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu będą
wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych.

3.

Ewentualnie przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania do Ciebie komunikatów
marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną odbywa się zawsze na podstawie
udzielonej przez ciebie zgody. Zgodę na takie przetwarzanie danych możesz wycofać w
dowolnej chwili pisząc mail na adres gdpo@danfoss.com lub listownie na: Danfoss Poland
Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5,05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem „Dane Osobowe”.
Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.

Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych w
celu rozliczenia podatków od nagród oraz rozpatrywania reklamacji administratorem
Twoich danych osobowych jest Organizator Konkursu – MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska
45 A, 61-626 Poznań To wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach
postępowania reklamacyjnego i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby
rozpatrywać takie roszczenia, a następnie je zaspokajać albo się przed nimi bronić. Dane
kontaktowe do Organizatora Konkursu to: biuro@verbum.com.pl. Możesz przesłać do nas
również list na adres: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z dopiskiem
„Moje Dane Osobowe”.
W MPL VERBUM S.A. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Paweł
Hałas. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: ido@verbum.com.pl. Podanie danych
osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwia
wzięcie udziału w Konkursie.

5.

Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu,
któremu administrator zlecił przeprowadzenia Konkursu i który przetwarza w tym celu
dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator
Konkursu przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w niej nagrody, np. firmy
kurierskie, wydawcy kart pre-paid, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące
usługi prawne oraz księgowe itp. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas,
gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy
Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów.
Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić
gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje
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dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO).
6.

Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu jest zależny od celu
przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne musimy spełnić:
a) dla celów związanych z przeprowadzaniem Konkursu dane osobowe uczestników
Konkursu przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału
w Konkursie. Okres ten trwa do końca roku, w którym upłynie 6 lat od dnia powstania
roszczeń, Uczestników będących przedsiębiorcami – 3 lata. W przypadku zgłoszenia
roszczenia przez uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych
osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia
roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem;
b) dla celów związanych w wysyłaniem komunikatów marketingowych – do czasu
wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
c) w każdym przypadku dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane
przez okres 5 lat od zakończenia innych czynności przetwarzania, ponieważ
administrator musi być w stanie wykazać, że przetwarzanie danych obywało się zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.

7.

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w
dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych;
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem:
 w przypadku Danfoss Poland Sp. z o.o. – pod adresem e-mail gdpo@danfoss.com lub list
na adres: Danfoss Poland, ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
 w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres ido@verbum.com.pl lub
poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z
dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.

8.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych
osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś
podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające
Twoje prawa lub wolności i czego się domagasz.

9.

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na
podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w celach marketingowych). Sprzeciw
możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem:
 w przypadku Danfoss Poland Sp. z o.o.– pod adresem e-mail gdpo@danfoss.com lub list
na adres: Danfoss Poland Sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.;
 w przypadku MPL VERBUM S.A– poprzez e-mail na adres: ido@verbum.com.pl lub
poprzez list na adres MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45 A, 61-626 Poznań z
dopiskiem „Moje Dane Osobowe”.
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10. Do Konkursu prowadzona jest strona internetowa www.danfoss-lider.pl. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z jej korzystaniem
znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na ww. stronie.
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