
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LOTERII 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Loterii jest 
Organizator. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: przeprowadzenia 
losowania, weryfikacji prawa do Nagród, wydania Nagród, wypełnienia obowiązków podatkowych 
związanych z wydaniem Nagród, ogłoszenia wyników Loterii,  prowadzenia ewidencji wygranych o 
wartości co najmniej 2280 zł, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wydania imiennych  
zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ich ewidencji, oraz wypełnienia obowiązków w 
zakresie  kontroli  prawidłowości przeprowadzania gry hazardowej i przechowywania 
dokumentacji wynikających z przepisów prawa.  

Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika. Zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawiera Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie pod adresem 
www.konferencjezimowe.pl. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z uczestnictwem w Loterii jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w Loterii. Formularz zawiera również dodatkowe dane i klauzule zgód na przetwarzanie 
danych osobowych w innym celu aniżeli sam udział w Loterii jednakże nie są one obowiązkowe i 
nie muszą być  wyrażone w celu udziału w Loterii.   

Uczestnikowi przysługuje:  

a) prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych;  

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 
osobowych;  

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;  

d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,  

e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym 
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;   

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych 
Organizatora możliwy jest pod adresem Organizatora oraz e-mailem pod adresem: 
iod@karlsbad.pl.  

Czas przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania: 

a) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat 
Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi 
wcześniej;  

b) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed 
zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (stosownie do 
zapisów pkt 33 Regulaminu); 

c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okres, w 
jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem 

http://www.konferencjezimowe.pl/


Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających (5 lat, licząc od końca roku, 
w którym zakończyła się Loteria). 

 


