POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Definicje

Użytym w treści niniejszego dokumentu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane
poniżej:
1. „Polityka” – niniejszy dokument - polityka prywatności – klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony.
2. „Loteria” – loteria promocyjna prowadzona pod nazwą „Wygrywaj z krówką”,
organizowana przez OS3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z terminem zgłoszeń od 05
września 2022r. do 30 października 2022r.
3. "Strona" – landing page dedykowana Loterii; podstrona internetowa funkcjonująca w
sieci Internet pod domeną https://odmleczarzy.pl/loteria.
4. „Użytkownik” - każda osoba odwiedzająca Stronę.
5. „Uczestnik” – Użytkownik, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa w Loterii za
pośrednictwem Strony.
6. „Administrator” – organizator Loterii, spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II
nr 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP:
642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000,00
złotych.
7. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
II.

Klauzula informacyjna

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) Strony ma charakter informacyjny; jej celem jest
jasne zaprezentowanie zasad postępowania z danymi osobowymi Użytkowników Strony i ich
przetwarzania.
Prosimy przeczytać - z należytą uwagą - niniejszą Politykę przed przystąpieniem do korzystania
ze Strony ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników
Strony (o ile dotyczy) i prezentuje informacje o zakresie i sposobie gromadzenia danych w
związku z dostępnością Strony w sieci Internet, sposobie przechowywania, zabezpieczania i
wykorzystania danych jak również o uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub art. 14 RODO oraz
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781.) – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą, czy też z innych źródeł.

Kwestię ochrony danych osobowych traktujemy priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z RODO oraz
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych powołanej powyżej.
Treść niniejszej klauzuli informacyjnej jest udostępniona wszystkim Użytkownikom Strony przez
publikację na Stronie, z możliwością pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści przedmiotowej
klauzuli.
Administratorem danych jest spółka zdefiniowana w punkcie 1.6 Polityki tj. OS3 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana
Pawła II nr 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP: 642-21-59795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000,00 złotych.
Dane osobowe wszystkich Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (powołanej powyżej). Dane osobowe
oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną,
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Administrator zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Stronę pozostaje anonimowy do momentu,
w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi.
Administrator wskazuje, iż Strona dedykowana jest Loterii, w konsekwencji jej zasadniczą
funkcjonalnością jest prezentacja zasad Loterii, informacji o nagrodach, upublicznienie
regulaminu Loterii oraz publikowanie informacji o zwycięzcach w Loterii.
Jakie dane przetwarzamy?
W związku z użytkowaniem Strony przetwarzamy dane w postaci:
a) w przypadku Użytkowników - wyłącznie dane w postaci ciasteczek (cookies);
b) w przypadku Uczestników – dane podane przez Uczestnika zgodnie z regulaminem
Loterii (REGULAMIN LOTERII (odmleczarzy.pl).
Strona nie gromadzi danych osobowych Użytkowników nie będących Uczestnikami, za
wyjątkiem danych, które odkładają się w systemach IT, kiedy taki Użytkownik ogląda (odwiedza)
Stronę - są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka
przedstawiając się, czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.). Dane w systemach statystyk (Google
Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.
Informacje o plikach „cookies” prezentowane są na stronie głównej https://odmleczarzy.pl/ w
zakładce: https://odmleczarzy.pl/images/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies.pdf

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych
Cele, podstawy oraz okresy przetwarzania danych osobowych opisane są odpowiednio w
dokumentach:
a) w przypadku Użytkowników– w dokumencie https://odmleczarzy.pl/images/politykaprywatnosci-i-plikow-cookies.pdf ;
b) w przypadku Uczestników – w regulaminie Loterii (REGULAMIN LOTERII (odmleczarzy.pl)
niemniej Administrator podaje poniżej podstawę prawną przetwarzania danyych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest, odpowiednio:
a) w przypadku Użytkowników: art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na analizie
zachowania Użytkowników na Stronie w celu optymalizacji Strony (szczegóły:
https://odmleczarzy.pl/images/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies.pdf ).
b) W przypadku Uczestników – zgodnie z postanowieniami punktu 9.5. regulaminu Loterii
tj:
Celem i podstawą zbierania danych jest przeprowadzenie Loterii promocyjnej pod nazwą
„Wygrywaj z krówką” zgodnie z regulaminem w szczególności: a) wykonanie zobowiązań
Organizatora Loterii wynikających z Regulaminu względem uczestników (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO), b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) m.in. w przypadkach o jakich mowa w ust. 4.2. oraz 6.3.
Regulaminu, c) prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w
przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości zwycięzcy (ust. 6.9. Regulaminu)
rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez uczestników lub dochodzenia przez nich lub
przez Organizatora roszczeń związanych z przeprowadzeniem Loterii.
Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:
• dostępu do danych;
• sprostowania danych;
• żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
• zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• przenoszenia danych
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie
dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się
skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.
III.

Kontakt

W przypadku pytań lub opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres

Administratora ( 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 27) lub za pośrednictwem e-mail na
adres: loteriarolmlecz@os3.pl
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