Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator, tj. NOFSZA
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000866894 o numerze
REGON 387388406, NIP 5833410227.
2. Kontakt z administratorem następuje za pomocą listu poleconego - na adres ul.
Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk oraz poczty e-mail na adres: office@nofsza.pl.
3. Administrator powołał inspektora ochrony danych - kontakt pod adresem
rodo@nofsza.pl.
4. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane w następujących celach:
a. organizacji Loterii, w tym: przyjmowania i rejestracji zgłoszeń, losowania
nagród, weryfikacji prawa do otrzymania nagrody i wydania nagród oraz
rozpatrzenia reklamacji związanych z przebiegiem Loterii - jest to cel
wynikający z uzasadnionych interesów prawnych administratora;
b. dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych - jest to obowiązkiem
prawnym administratora;
c. prowadzenia rachunkowości i realizacji zadań wynikających ze
sprawozdawczości finansowej - jest to obowiązkiem prawnym administratora;
d. wydania zaświadczeń o wygranej oraz prowadzenia ewidencji wydanych
zaświadczeń - jest to obowiązkiem prawnym administratora.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Loterii na podstawie:
a. art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w związku z przepisami art. 919-921 Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia
2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
oraz niniejszego Regulaminu - w przypadku celu w postaci organizacji Loterii;
b. art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w związku z przepisami: art. 30. ust. 1. pkt 2)
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz art. 41. ust. 4. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych - w przypadku celu w postaci dokonania niezbędnych
rozliczeń podatkowych;
c. art. 6 ust. 1. lit. c) RODO w związku z przepisami: Ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości oraz wewnętrznie przyjętej Polityki rachunkowości w przypadku celu w postaci prowadzenia rachunkowości i realizacji zadań
wynikających ze sprawozdawczości finansowej;
d. art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w związku z przepisami: art. 20. Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej
wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych)
wygranych - w przypadku celu w postaci wydania zaświadczeń o wygranej
oraz prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń.
6. Dane osobowe są przekazywane do następujących odbiorców:
a. Fundatorowi Loterii - firmie DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w
Katowicach, ul. Pszczyńska 15, w celach związanych z realizacją Loterii.
b. dostawcom poczty elektronicznej - tylko w celach związanych z obsługą
reklamacji oraz bieżącego kontaktu z Uczestnikami w sprawach organizacji
Loterii;

c. operatorom pocztowym - tylko w celu prowadzenia korespondencji pocztą
tradycyjną w celach związanych z obsługą reklamacji oraz wydaniem nagród;
d. naczelnikom właściwych urzędów skarbowych - celem dokonania rozliczeń
podatkowych oraz poświadczenia ewidencji wydanych zaświadczeń.
7. Administrator przechowuje dane osobowe uczestników przez okres trwania Loterii, a
następnie:
a. w przypadku wszystkich Uczestników: przez 6 miesięcy od dnia wymagalności
nagrody - jest to okres przedawnienia roszczeń związanych z Loterią;
b. w przypadku Uczestników, którzy złożą reklamację w związku z przebiegiem
Loterii przez okres 1 roku po upływie terminu reklamacji albo licząc od dnia
rozliczenia reklamacji - jest to obowiązek prawny wynikający z art. 74. ust. 2.
pkt 8) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
c. w przypadku Uczestników, którzy wygrali nagrodę w Loterii oraz złożyli
wniosek o wydanie zaświadczenia o wygranej przez okres 5 lat - jest to
obowiązek prawny wynikający z art. 20. ust. 3. Ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
8. Uczestnikom
Loterii przysługują następujące uprawnienia, związane z
przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora:
a. prawo dostępu do danych - w tym uzyskania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych - poprawiania, aktualizowania oraz
uzupełnienia;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania;
e. prawo do sprzeciwu;
f. prawo skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Uczestnikom nie przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - gdyż
przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii nie odbywa się na
podstawie zgody;
b. prawo do przenoszenia danych - gdyż przetwarzanie danych osobowych
Uczestników Loterii nie odbywa się na podstawie zgody ani na podstawie
umowy, której Uczestnicy byliby stroną.
10. Uczestnicy w ramach organizacji Loterii podają swoje dane osobowe dobrowolnie skutkiem odmowy podania danych jest odrzucenie zgłoszenia.
11. Uczestnicy, którzy żądają wydania zaświadczenia o wygranej mają prawny
obowiązek podania danych niezbędnych do wydania zaświadczenia o wygranej
wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych - skutkiem
odmowy podania danych osobowych będzie niezdolność administratora do
wystawienia zaświadczenia o wygranej.
12. W związku z organizacją Loterii Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany, nie dokonuje również profilowania.

