„1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) w rozumieniu
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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) jest Zleceniodawca, tj. Kompania
Piwowarska S.A z siedzibą w Poznaniu.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w
związku z przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie
zapytania na adres poczty elektronicznej: rodo@asahibeer.pl lub na adres
Administratora: ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
weryfikacji prawa zwycięzcy do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem,
ogłoszenia listy zwycięzców oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem,
w tym prawem podatkowym.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w tym zwycięzców
Konkursu jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
jako Rozporządzenie), jako że jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem
umowy. Umowę pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem stanowią postanowienia
Regulaminu.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych zwycięzców Konkursu stanowi również art. 6 ust. 1c
Rozporządzenia,
jako że jest ono niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wynikającego m.in. z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w
Konkursie, nie będących Uczestnikami stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest
ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci
obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w
Konkursie i ewentualnie wydania Nagrody. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia
udział w Konkursie. Odmowa podania danych adresowych przez zwycięzców Konkursu
będzie skutkowała niemożnością otrzymania przez zwycięzców Nagrody. Dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na
ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte (w
terminach wskazanych w ust 9. poniżej).
9. Dane osobowe przetwarzane w związku z Konkursem będą przetwarzane z tytułów
następujących przez następujące okresy:
a) w przypadku, w którym dany Uczestnik został nagrodzony w Konkursie – dane
osobowe Uczestników są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody
(na potrzeby wydania nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane te oraz
dane Laureatów zawarte w dokumencie potwierdzającym wydanie Nagrody (w
tym również w protokole odbioru) przechowywane są przez okres 5 lat liczony od
początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby

ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego;
b) w przypadku, w którym Uczestnik nie został nagrodzony w Konkursie – dane
osobowe Uczestników są przechowywane do dnia zakończenia Konkursu i dalej
przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika związanych z jego
uczestnictwem w Konkursie
c) dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje do Konkursu:
 jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem
Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji do
Organizatora, są przechowywane przez okres do chwili wydania Nagrody (na
potrzeby wydania Nagrody), a następnie po wydaniu Nagrody dane zawarte w
korespondencji reklamacyjnej do Organizatora i dane zawarte w dokumencie
potwierdzającym wydanie Nagrody (w tym również w protokole odbioru Nagrody)
przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po
roku, w którym wydano nagrodę, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;
 jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową
wydania Nagrody – dane przechowywane są przez okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń osoby wnoszącej reklamację.
10. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
b) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
11. Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w ramach Konkursu w celu jego
organizacji Konkursu, jest Organizator.
12. Odbiorcami danych Uczestników będą podmioty, które będą wspomagały organizację
Konkursu, wśród których mogą znaleźć się następujące kategorie podmiotów:
a) podwykonawcy, czyli podmioty, z których Administrator korzysta przy organizacji
Konkursu, w tym Organizator, firmy księgowe, firmy informatyczne obsługujące
jego systemy teleinformatyczne, dostawcy systemów informatycznych, firmy
zapewniające obsługę logistyczną i dostawy, firmy świadczące usługi pocztowe,
agencje marketingowe wykonujące dla Administratora akcje marketingowe,
promocyjne i inne, które mają zawartą z nami umową powierzenia przetwarzania
danych osobowych,
b) podmioty z grupy kapitałowej Administratora,
c) pracownicy i współpracownicy Administratora.
13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.”

