
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 

INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem  

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka: NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą 

w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05-506 Lesznowola, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000030005, numer NIP: 

5210087234, REGON: 00204380600000, kapitał zakładowy:  53 600,00 zł, kontakt mailowy pod 

adresem: biuro@nutropharma.pl  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych u Administratora możliwy jest pod adresem 

iod@nutropharma.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO: 

a) w celu uczestnictwa w Konkursie, wydania Nagrody, informowania o wynikach konkursu w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

b) w celach wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim 

obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy 

szczególne, 

c) wykonania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającego na: 

- ustaleniu, obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, 

- przeprowadzaniu audytów i kontroli prawidłowości przeprowadzonego konkursu,  

- rozpatrywaniu reklamacji. 

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu, treść wiadomości.  

5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym 

odbiorcom jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na 

Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom 

odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, 

którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, 

podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym 

odbiorcom danych np. kurierom, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług 

telekomunikacyjnych, kancelariom prawnym, bankom, ubezpieczycielom, podmiotom 

działającym w ramach Grupy Spółek.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA. Dane będą 

należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych. 

 

7. Pana/Pani dane osobowe wskazane w: 

a) w pkt. 3 a) powyżej będą przechowywane przez trwania okresu konkursu i ogłoszenia jego 

wyników oraz do czasu dostarczenia Nagrody, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią 

zgody na przetwarzanie w tym celu,  

b) w pkt. 3 b) przez okres przewidziany przepisami prawa,  

c) w pkt. 3 c) przez okres ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

przeprowadzania audytów i kontroli prawidłowości przeprowadzonego konkursu, przy czym 

nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu.  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych.  
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9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w 

pkt 3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło 

być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

11. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w: 

a) pkt. 3 a) w zakresie celu uczestnictwa w Konkursie podanie danych osobowych jest 

konieczne, a brak podania danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.  

b) pkt. 3 b) jest w pełni dobrowolne i jest wymogiem ustawowym, ale brak podania danych w 

tym wypadku uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie,  

c) pkt. 3 c) jest w pełni dobrowolne ale jest konieczne dla udziału w konkursie.   

13. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od Pana/Pani. 

14. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu uczestnictwa w Konkursie pn. 

“Top 3 NQS” przez Administratora – spółkę NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. 

Jedności 10A, 05-506 Lesznowola 

 

Data i podpis …………………………………………………………..……. 

 

Numer zgody ………………………….. 

(nadaje: NutroPharma Sp. z.o.o.) 

 


