POLITYKA PRYWATNOŚCI
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione
nam przez Uczestników Konkursu dane osobowe.
Administratorzy oraz procesor danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Orlen Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w
Widełce 869, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000126258, NIP: 8141019514, REGON: 690387770, kapitał zakładowy: 81.280.000,00
zł.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem daneosobowe@orlen.pl.
Administrator danych, o którym mowa powyżej w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu
powierza przetwarzanie danych osobowych określonych w pkt IX ust. 3 lit. a) i b) Regulaminu
Konkursu, Organizatorowi Konkursu Procesorowi - hyperCREW Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
(33-300), ul. Węgierska 146A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256734, NIP: 734-319-56-56, REGON:
120349505, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł - w drodze odrębnej umowy powierzenia przetwarzania
danych.

W związku z obowiązkami podatkowymi określonymi w pkt IV. Regulaminu Konkursu, hyperCREW Sp.
z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 146A, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256734,
NIP: 734-319-56-56, REGON: 120349505, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, staje się odrębnym
Administratorem Danych Osobowych wobec Laureata Nagrody Głównej w zakresie imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania oraz identyfikatora podatkowego PESEL oraz zobowiązany jest wobec niego po
wydaniu nagrody do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO. hyperCrew sp. z o.o.
powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem:
adm@hypercrew.pl.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane
osobowe używane będą we właściwy sposób. ORLEN PALIWA sp. z o.o. zobowiązuje się dbać o to, by
dane osobowe były:
1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
3. dokładne i aktualne;
4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;

5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z
celem, w jakim są gromadzone;
6. bezpieczne.
Rodzaje danych osobowych
Dane osobowe będziemy zbierać za pośrednictwem umieszczonego na stronie Formularza
Konkursowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:
1. dane kontaktowe Uczestników Konkursu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu oraz dane zawarte na dowodzie zakupu, załączonym do formularza (w przypadku
faktury VAT NIP, nazwa firmy.;
2. dodatkowo dane adresowe Laureatów Konkursu,
3. wizerunek Laureata Nagrody Głównej,
4. informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania,
w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają tę stronę internetową;
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to
tylko, jeśli:
1. użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych – w kontekście wizerunku Laureata
Nagrody Głównej;
2. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych
interesów – przeprowadzenie Konkursu;
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby:
1. komunikować się z Uczestnikami Konkursu,
2. wyłonić Laureatów Konkursu,
3. wysłać Nagrody Laureatom,
4. rozpatrzyć ewentualne reklamacje;

Okres przetwarzania i przechowywania danych.
Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania
Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia
ewentualnych roszczeń. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Prawa Uczestnika Konkursu.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia, a także wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym
jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom
zewnętrznym w następujących okolicznościach:
1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie
informatyczne oraz usługi hostingowe, marketingowe itp. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne
mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na
zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania
danych;
2. doradcy prawni - w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
Administrator oświadcza, że nie przekazuje powierzonych mu danych osobowych Uczestników do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku jednak publikacji danych i
wizerunku Laureata Nagrody Głównej w mediach społecznościowych, tj. na Facebooku Zleceniodawcy
należy mieć na względzie, że przetwarzanie danych osobowych w serwisie Facebook ma
ponadnarodowy charakter. Przekazywanie danych do państw trzecich przez Facebook, odbywa się z
zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską lub decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w
odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy

