INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
ORGANIZOWANEGO W CENTRUM HANDLOWYM „WESTFIELD ARKADIA”
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez dwóch niezależnych Administratorów:
• GSSM Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), przy al. Jana Pawła II 82, Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000364145 posiadającą NIP: 5272635896, REGON:142564741 (dalej „GSSM”);
• Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta
Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 pod pocztowym
numerem adresowym 02-923, posiadającą numer NIP 5212745121 i numer REGON 016271181
(dalej „Wykonawca”).
1. Dane przetwarzane przez GSSM jako Administratora.
GSSM jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
PODMIOT

DANE OSOBOWE

CEL

PODSTAWA

OKES RETENCJI*

Uczestnik

• Imię i nazwisko
• E-mail
(zwane „Danymi
podstawowymi”)

Udział w
konkursie

Zgoda
uczestnika

Uczestnik,
który złożył
reklamację

• Dane podstawowe
• Adres korespondencyjny
(opcjonalnie)

Rozpatrzenie
reklamacji

6 miesięcy od
dnia zakończenia
konkursu lub do
chwili wycofania
zgody – w
zależności co
nastąpi
wcześniej.
Czas niezbędny
do obsługi
reklamacji

Uzasadniony
interes
Administratora
w udzieleniu
odpowiedzi na
złożoną
reklamację
* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony
przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału
w Konkursie i wydania Nagrody.
GSSM przetwarzane powyżej dane powierzy Elżbiecie Dmowskiej-Mędrzyckiej prowadzącej działalność
gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej
34 pod pocztowym numerem adresowym 02-923, posiadającą numer NIP 5212745121 przetwarzanie
danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
w zakresie jak powyżej.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym
czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu. Każda osoba czyjej dane
są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skierowania żądań dotyczących przetwarzania danych
osobowych, Uczestnicy mogą skontaktować się za pomocą adresu recepcja.westfieldarkadia@urw.com.

2. Dane przetwarzane przez Wykonawcę jako Administratora.
Wykonawca jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane:
PODMIOT

DANE OSOBOWE

CEL

Laureat

•
•
•
•

Odbiór
nagrody w
Konkursie

PODSTAWA

OKES RETENCJI*

Realizacja
5 lat
obowiązków
następujących po
prawnych
roku, w którym
spoczywających nastąpiło wydanie
na
nagród
Administratorze
wynikające z
przepisów
ustawy o
podatku
dochodowym od
osób fizycznych
* wskazane powyżej okresy retencji mogą ulec wydłużeniu w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony
przed roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora.
Imię i nazwisko
Kod pocztowy
E-mail (opcjonalnie)
Rodzaj i numer
dokumentu tożsamości

Wykonawca może korzystać z usług podmiotów przetwarzających, w rozumieniu RODO, powierzając im
dokonywanie przetwarzania w swoim imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego.
Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymać Nagrodę.
Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi odebranie Nagrody.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza obszar EOG.
Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes
administratora) oraz do przeniesienia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym
czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w
Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu. Każda osoba czyjej dane

są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw
w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Żądania i sprzeciwy dotyczące danych osobowych można składać na adres: ul. Kołobrzeska 34, 02-923
Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres elektroniczny „dane_osobowe@mediadem.pl” lub pod
numerem telefonu: +48 22 642 24 16.
Uczestnik może również, na mocy art. 77 ust. 1 RODO, wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych
go dotyczące narusza RODO. Dane do kontaktu z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych są
następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, numer telefonu:
+48 (22) 531 03 00.
Wykonawca podaje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika,
podmiotów przetwarzających, z usług których korzysta przy przetwarzaniu, i inne wymagane przez RODO
w
sieci
telekomunikacyjnej
„Internet”
pod adresem
elektronicznym
„https://daneosobowe.mediadem.com.pl/”.

