PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe:
imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748
Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio z
Administratorem pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie
z wymogami prawnymi.
Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu oraz postanowień regulaminu Konkursu,
w tym w szczególności w celu wyboru laureatów Konkursu, przyznania i dostarczenia nagród konkursowych
oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z przyznanymi nagrodami.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia
udziału w Konkursie.
Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest:
a. art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”) – w zakresie, w
jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, jak również promocja własnej
marki i działalności,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu
wykonania przez Administratora obowiązków prawnych związanych z organizacją Konkursu, w
szczególności obowiązków rozliczeniowych i podatkowych,
Odbiorcami danych osobowych będą: Facebook Inc., każdy użytkownik internetu oglądający profil Syngenta,
agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty
dostarczające materiały marketingowe, tj. firmy kurierskie oraz poczta, podmioty zajmujące się hostingiem
danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call
center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności
administracyjno-biurowych.
Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box,
Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas
podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Twoje dane osobowe będą przekazywane do Szwajcarii, w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą
odpowiedni poziom ochrony. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym
usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). Jeśli
przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, wówczas nastąpi to na
podstawie prawnej zawartej w RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania
postanowień Regulaminu oraz do zakończenia okresów przedawnienia roszczeń i zobowiązań związanych z
organizacją Konkursu, w tym zobowiązań podatkowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes Administratora, dane będą przetwarzane nie dłużej niż do wniesienia przez
Uczestnika skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli
Administrator przetwarza dane osobowe:
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych
ze swoją szczególną sytuacją;
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

