Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej
„PROMOCJA KOCHAJ ŻYCIE”
1. Organizator, czas trwania promocji, definicje
1.1 Organizatorem promocji „PROMOCJA KOCHAJ ŻYCIE” (zwanej dalej „promocją”)
odpowiadającym za przeprowadzenie promocji, na podstawie niniejszego regulaminu, w tym
za wydanie nagród, jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00
złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
1.2 Promocja trwa od dnia 03.02.2020 r. do dnia 29.03.2020 r. albo do wyczerpania puli
nagród w promocji, która wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk. Nagrody
przyznawane są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli nagród, w zależności od
tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, tj. upływ terminu albo wyczerpanie puli nagród.
Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli nagród na stronie internetowej
promocji, tj. www.loteria.tymbark.com.
1.3 Promocja prowadzona na podstawie zasad opisanych w niniejszym regulaminie ma
charakter konsumenckiej akcji otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób
fizycznych.
1.4 Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi
(z wyłączeniem loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą „LOTERIA KOCHAJ ŻYCIE”).
1.5 Punkt sprzedaży – dowolny punkt sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w którym można dokonać zakupu promocyjnego z pkt. 1.6 regulaminu, spośród
następujących:
− stacje benzynowe należące do sieci: CircleK, BP, SHELL, ORLEN, LOTOS, AMIC,
MOYA, WATIS,
− saloniki należące do sieci: Lagardere, Inmedio, Kolporter, Ruch, Media Star, Świat Prasy,
Tabak,
− sklepy drogerii należących do sieci: Hebe, Rossmann, Superpharm,
− sklepy należące do sieci Intersport.
1.6 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 2 (słownie: dwóch) dowolnych
produktów marki Tymbark.
Zakup promocyjny powinien być dokonany jednorazowo w dowolnym punkcie sprzedaży
w okresie od dnia 03.02.2020 r. do dnia 29.03.2020 r. i udokumentowany jednym oryginałem
dowodu zakupu.
Produkty marki Tymbark mogą być dostępne w punktach sprzedaży zarówno przed
rozpoczęciem ww. okresu sprzedaży, jak i po jego upływie, jednakże zakup promocyjny
dokonany poza ww. okresem sprzedaży nie uprawnia do wzięcia udziału w promocji.
1.7 Strona internetowa promocji – przygotowana do potrzeb promocji strona internetowa pod
adresem: www.loteria.tymbark.com, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz
zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do promocji.
1.8 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 2 regulaminu) potwierdzający
dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby promocji powinien być
czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez punkt sprzedaży (którego nazwa
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i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na
potrzeby niniejszej promocji nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w promocji, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
1.9 Dane osobowe – dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych uczestników promocji znajdują się w załączniku nr 2 do
regulaminu.
1.10 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Uczestnicy promocji
2.1 Uczestnikiem promocji, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2 regulaminu, może
być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1]
Kodeksu cywilnego, a także zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi, MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tychach oraz punktów sprzedaży
w rozumieniu regulaminu promocji. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,
macochę i teściów.
2.3 Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu
własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu promocyjnego i posiadać oryginał
dowodu zakupu.
3. Zasady promocji
3.1 Każdy uczestnik promocji, który chce otrzymać nagrodę opisaną w pkt. 3.7 regulaminu
powinien:
a) zapoznać się z regulaminem promocji,
b) zrealizować zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 1.6 regulaminu i koniecznie
zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
c) zgłosić się do promocji w terminie od godziny 09:00:00 dnia 03.02.2020 r. do godziny
16:59:59 dnia 29.03.2020 r. za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej
promocji pod adresem www.loteria.tymbark.com formularza zgłoszeniowego, poprzez
podanie następujących danych i oświadczeń:
− adres e-mail uczestnika,
− nr dowodu zakupu promocyjnego (patrz załącznik nr 1 do regulaminu),
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−

−

zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB
i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg lub pdf),
zaznaczyć w formularzu następujące oświadczenia uczestnika:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem promocji „PROMOCJA KOCHAJ ŻYCIE” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, MWS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Tychach oraz
punktów sprzedaży w rozumieniu regulaminu promocji. Oświadczam również, że nie
jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

3.2 Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych
i elementów opisanych w pkt. 3.1 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe,
wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.1 lit. c) regulaminu, niezwiązane z założeniami
regulaminu i tematem promocji.
3.3 Wszystkie zgłoszenia w promocji będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu.
3.4 Uczestnik promocji powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.
Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
3.5 W promocji niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu
obejście zabezpieczeń i zasad promocji, w tym m.in.: używanie skryptów lub
oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie
internetowej promocji.
3.6 Organizator będzie dokonywać weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod
kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie
możliwość kontaktu z uczestnikiem (na adres e-mail uczestnika podany w formularzu,
o którym mowa w pkt. 3.1. lit. c) regulaminu) i weryfikacji lub żądania uzupełnienia danych
i oświadczeń zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia przez uczestnika
warunków promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania złożenia
przez uczestnika dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych,
przekazania oryginału dowodu zakupu promocyjnego, jak również potwierdzenia faktu
dokonania zakupu promocyjnego w danym punkcie sprzedaży. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik promocji narusza zasady
określone w regulaminie (tj. np. dokonuje fikcyjnych zakupów produktów marki Tymbark i/lub
dokonuje zwrotów zakupionych produktów marki Tymbark biorących udział w promocji) lub
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Niespełnienie warunków
wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych
żądań, w terminie wskazanym przez organizatora, po przeprowadzeniu przez organizatora
postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika
z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 3.7
regulaminu. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych,
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uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie
trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości – śmieci” / „spam”.
3.7 Nagrodą w promocji, za spełnienie warunków opisanych w niniejszym regulaminie jest
kod rabatowy uprawniających do otrzymania 20% zniżki na produkty nieprzecenione
w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.answear.com, z wyłączeniem
marek, których lista jest dostępna na stronie pod adresem: kupon.answer.com, z tym
zastrzeżeniem że kwota udzielonego rabatu nie może przekroczyć jednorazowo 1.999,99 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100). Kody
rabatowe mogą być wykorzystane najpóźniej do dnia 31.05.2020 r.
3.8 Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone
w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie (przed
wyczerpaniem puli nagród, która wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk, otrzymają
nagrodę, o której mowa pkt. 3.7 regulaminu.
3.9 Nagrody wskazane w pkt. 3.7 regulaminu w promocji (w formie e-kodów),
zostaną wydane uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres wskazany przez uczestnika w formularzu dla uczestników,
zgodnie z pkt. 3.1 regulaminu. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 24.04.2020 r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności doręczenia uczestnikowi
ww. wiadomości z nagrodą z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail lub
zmiany adresu e-mail w czasie trwania promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta
uczestnik, powyższej wiadomości e–mail (z nagrodą w postaci e-kodu), w kategorii
„wiadomości – śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Uczestnik promocji
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora
promocji nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości
zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
3.10 Nagrody nieodebrane z winy uczestników do dnia 24.04.2020 r. pozostają w dyspozycji
organizatora.
3.11 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda nie podlega
wymianie na jakiekolwiek nagrody rzeczowe. Uczestnik nie może przenieść prawa do
otrzymania nagrody na osoby trzecie.
3.12 Jedna

osoba

może

w

ramach

promocji

otrzymać

dowolną

ilość

nagród.

3.13 Każdy uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do promocji, jednakże każde kolejne
zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego.
3.14 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna
od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2.000,00 zł. Zwolnienie od
podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą,
stanowiącą przychód z tej działalności.
4. Reklamacje
4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania promocji wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty
kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu
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do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż
do dnia 08.05.2020 r.
4.2 Każda reklamacja powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres e-mail (podany przez uczestnika w zgłoszeniu do promocji)
oraz dokładny adres zamieszkania uczestnika,
- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
4.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, nie później jednak niż do dnia 22.05.2020 r.
Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub
kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).
4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
5. Postanowienia końcowe
5.1 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.2 Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do promocji powinien
zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w promocji. Przystąpienie do promocji oznacza jednoczesną
akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.
5.3 Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź oraz
na stronie internetowej organizatora działającej pod adresem: www.smolar.pl/promocjakochaj-zycie oraz dodatkowo na stronie internetowej promocji pod adresem:
www.loteria.tymbark.com.
5.4 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z promocją mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też
pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą
operatora).
5.5 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,
grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).
5.6 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.
ORGANIZATOR
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu promocji „PROMOCJA KOCHAJ ŻYCIE”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu promocji „PROMOCJA KOCHAJ ŻYCIE”
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROMOCJI
„PROMOCJA KOCHAJ ŻYCIE”
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, Dz.Urz.UEL119
z 04.05.2016 str.1), organizator promocji informuje, że administratorami danych osobowych
uczestników promocji są:
1) organizator promocji, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211,
posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75. Dane kontaktowe
e-mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź,
2) spółka będąca właścicielem marki, na rzecz której organizowana jest promocja: Grupa
Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice.
Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora Danych Osobowych w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych: adres do
korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres
e-mail: iodkonkursy@maspex.com.
2. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
1) przez Administratora danych osobowych – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Sp. z o.o.:
a) w celu związanym z organizacją przedmiotowej promocji, tj. w celu przyjmowania
zgłoszeń do promocji, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody,
wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku
z organizacją promocji i obowiązków sprawozdawczych, tj. w celu realizacji obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.);
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6
ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r).
2) przez Administratora danych osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k.:
a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na
rzecz marki Tymbark, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych
Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6
ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.).
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników promocji odbywa się zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w promocji.
5. Uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
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−

prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych
- Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., na adres mailowy: iodkonkursy@maspex.com lub na adres
korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt 2.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.
7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji
uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed
ewentualnymi roszczeniami – bezpośrednio do administratora danych osobowych – Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. na adres mailowy: biuro@smolar.pl lub na
adres korespondencyjny: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. W takim przypadku administrator
danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że
zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów.
9. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych
- Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. podmiotom współpracującym z nim
w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz
wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których
gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, podmiotom realizującym wydanie /
wykonanie / realizowanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie,
a także podmiotom obsługującym organizatora promocji prawnie i księgowo.
10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych
osobowych – Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp.k. podmiotom świadczących dla niego usługi, tj.
organizatora promocji, podmiotów świadczących usługi IT oraz podmiotów świadczących
usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom
prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom
ubezpieczeniowym.
11. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z promocją oraz w okresie przewidzianym dla
celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
12. Dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
13. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym
profilowania.
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