KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest International Paper – Kwidzyn Sp. z o. o.
(„Administrator)” z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Lotniczej 1, kod pocztowy 82-500, KRS 0000292525 NIP
581-00-04-587, REGON: 002813078, nr BDO 000017766 o kapitale zakładowym 90.000.000 złotych.
2. Dane kontaktowe Administratora: International Paper, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn tel.: +48 55 297 80 00.
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się kontaktować poprzez
skrzynkę e-mail: my-privacy@ipaper.com.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:
a) umożliwienia Uczestnikom udziału w Grze miejskiej „Śladami Papiernika”, zwanej dalej „Grą”, w tym
wręczenia nagród i publikacji informacji o nagrodzonych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Grze. Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane
dotyczą;
b) niezbędnym do ustalenia dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora danych wobec
Uczestników Konkursu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora wobec
Uczestnika;
c) realizacji obowiązków podatkowych związanych z wydaną Nagrodą – podstawą przetwarzania danych
są powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych będzie adekwatny do celu, który w danym momencie będzie
realizowany przy zachowaniu zasady minimalizacji danych osobowych.
6. Okres przetwarzania danych osobowych:
a) Dane zbierane w celu przeprowadzenia Gry przetwarzane będą do czasu zakończenia Gry zgodnie z
regulaminem.
b) Dane zebrane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora danych
będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną Grą.
c)
Dane zbierane w celu realizacji obowiązków podatkowych związanych z wydaną nagrodą przetwarzane
będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.
7. Dostęp do danych osobowych, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych, będzie przysługiwał:
a) pracownikom Administratora
b) organom uprawnionym i instytucjom państwowym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar
Gospodarczy („EOG”).
9. Uczestnikom przysługują następujące prawa:
a) prawo do dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy Uczestnik kwestionuje
prawidłowość przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania
tych danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Uczestnicy mogą wysyłać pytania związane z przysługującymi prawami na adres e-mail: myprivacy@ipaper.com
10. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa lub przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
11. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

