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Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 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 (zwanego dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1781).
Współadministratorami danych osobowych uczestników loterii „Błyskawiczna Loteria LOTOS”
(„Loteria”), którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych są:
a. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ul. Elbląska 135, zlecający
organizację Loterii, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania;
b. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13,
Organizator Loterii wykonujący obowiązki:
−
podmiotu urządzającego Loterię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.);
−
płatnika – w zakresie realizacji obowiązków podatkowych związanych z nagrodami
wydawanymi Uczestnikom Loterii.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. organizacji i realizacji Loterii, w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do
otrzymania nagrody zgodnie z Regulaminem Loterii;
b. poinformowania o przyznaniu nagrody Uczestnikowi Loterii;
c. wydania nagród Uczestnikom Loterii;
d. realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących
podatków, księgowości, przepisów ustawy o grach hazardowych;
e. rozpatrywania reklamacji Uczestników Loterii.
Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach wspólnych czynności przetwarzania jest:
f. wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z:
− przepisów podatkowych – dotyczących podatku od nagród wydawanych Uczestnikom
Loterii;
− przepisów ustawy o grach hazardowych;
− przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości;
g. prawnie uzasadniony interes przypadku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. – w związku z
przeprowadzeniem Loterii,
h. realizacja umowy w sprawie organizacji Loterii w przypadku Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. –
organizacja i przeprowadzenie Loterii, przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń,
przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników
Loterii.
Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów, a także
usługodawcy w związku z organizacją i realizacją Loterii, którym w drodze umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, hosting IT,
prowadzącym obsługę finansowo-księgową, doradztwo prawne. Dane osobowe Uczestników mogą być
udostępniane operatorom pocztowym, kurierom na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie
dostarczenia nagrody, rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji.
Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego
dostępu z uwagi na wykonywane zadanie i świadczone usługi.
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez okres trwania Loterii, w tym również
przez okres związany z rozpatrywaniem reklamacji. Po zakończeniu Loterii dane będą przechowywane
przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów
sprawozdawczości, czyli 5 lat od upływu roku, w którym zakończono przeprowadzenie Loterii.
Zasady gromadzenia danych osobowych:
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Podanie przez Uczestnika Loterii danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
udziału w Loterii.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Uczestnik Loterii ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.
Dane kontaktowe:
Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą dane
osobowe pełni: Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego
13; adres do doręczeń: Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/30D, 03-707 Warszawa, adres e-mail:
dane@grzegrzolka.com.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
Strona internetowa Loterii:
Dla Loterii prowadzona jest strona internetowa pod adresem: blyskawicznaloteria.lotos.pl.
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