„Dbamy o polską ziemię”
Polityka Prywatności
1.

Szanujemy Państwa prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do danych osobowych gromadzonych w ramach
loterii audioteksowej „Dbamy o polską ziemię – edycja 2” (“Loteria”), której zasady i regulamin są dostępne na stronie
https://www.dbamyopolskaziemie.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w
ramach Loterii jest, działającym na zlecenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
13, 24-110 Puławy, Organizator – Grupa Eskadra Sp. z o.o., ul. Jeleniogórska 17, 30- 422 Kraków. Administratorem danych
osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, która
powierzyła Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w toku Loterii na jej potrzeby.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: Inspektor ochrony danych Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”
S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, adres email: iod.pulawy@grupaazoty.com.
3. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. W ramach niniejszej Loterii, zbieramy minimalną ilość danych osobowych
niezbędnych do przeprowadzenia Loterii.
4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu związanym z prawidłową realizacją Loterii oraz funkcjonowania
strony internetowej, (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO - uzasadniony interes administratora danych lub
strony trzeciej). Uzasadnionymi interesami administratora danych lub strony trzeciej są:
a. umożliwienie Państwa uczestnictwa w Loterii, w tym kontakt administratora z uczestnikiem Loterii i
przekazanie nagród;
b. przechowywanie danych w celach ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi
roszczeniami;
c. marketing bezpośredni produktów lub usług administratora;
d. obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od uczestników Loterii.
Dane Laureatów będą również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce wynikających z
ustawy o grach hazardowych oraz przepisów księgowych i podatkowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c
RODO).
Uczestnicy Loterii mogą również wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych, w tym
na otrzymywanie treści handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz na udostępnienie swoich danych podmiotom
należącym do Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. E Kwiatkowskiego 8, Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle (47-220) przy ul. Mostowej 30A, Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne Police S.A. z siedziba w Policach (72-010) przy ul. Kuźnicka 1, GZNF Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(80-550) przy ul. Kujawskiej 2 (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 4, dane osobowe uczestników mogą być
udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być:
a. upoważnieni pracownicy administratora danych,
b. usługodawcy, w tym organizator niniejszej Loterii, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni
pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
c. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Wymagamy od naszych usługodawców, aby przetwarzali dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i gwarantowali
bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
7. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony
internetowej, zgodnie z informacją o plikach cookies przedstawioną w poniższej Polityce cookies.
8. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania:
a. W zakresie związanym z prawidłową realizacją Loterii przez Organizatora lub do czasu wniesienia przez
Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przy czym wniesienie sprzeciwu może skutkować
wykluczeniem z Loterii bez prawa do nagród,
b. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okres do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
c. W celach marketingowych do momentu cofnięcia zgody.
9. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych przed
przypadkowym lub bezprawnym ujawnieniem, dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem.
10.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (w szczególności, gdy celem jest marketing
bezpośredni), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na
adres siedziby administratora danych osobowych lub na adres kontakt@dbamyopolskaziemie.pl
11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
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“Dbamy o polską ziemię”
Polityka cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do
korzystania z Serwisu (strony internetowej). Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki,
z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za pomocą którego
korzysta z Serwisu.
Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, w szczególności o
sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb
Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
W ramach wykorzystywania „cookies” Administrator danych osobowych i Organizator, w czasie trwania Loterii, gromadzi
następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:
1)
lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2)
IP urządzenia dostępowego,
3)
nazwy hostów,
4)
szybkość połączenia,
5)
czas spędzony w Serwisie,
6)
rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7)

5.

sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8)
odwiedzane podstrony Serwisu.
Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe)
dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany
tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że
ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.

