Konkurs - DAJ SIĘ UWIEŚĆ FRANCUSKIEJ ELEGANCJI
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „DAJ SIĘ
UWIEŚĆ FRANCUSKIEJ ELEGANCJI” jest Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie 02-675, przy ul. Wołoskiej 22. Administrator danych wyznaczył inspektora
ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
privacy@oriflame.com we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych
osobowych.
2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (dalej:
„RODO”) - w celu wykonania umowy udziału w Konkursie lub do podjęcia działań
przed jej zawarciem, a także realizacji prawa do nagrody w przypadku uczestników,
którzy otrzymali nagrodę. Przystąpienie do Konkursu przez uczestnika rozpoczyna się
z chwilą dokonania zgłoszenia konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz
akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku otrzymania nagrody przewidzianej
w Konkursie, Państwa dane będą przetwarzane w celu odprowadzenia podatku od tej
nagrody.
3. Dane Uczestników Konkursu, którzy otrzymali nagrodę w Konkursie w zakresie
imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęcia oraz przesłanych w Konkursie
treści będą zamieszczone na stronie www.oriflame.pl stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a
RODO na podstawie wyrażonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora danych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego
dochodzenia roszczeń oraz realizacji ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji
Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań
reklamacyjnych oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
prawa.
6. Odbiorcą podanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty
realizujące dla Administratora danych usługi związane z dostarczaniem rozwiązań
technicznych, organizacyjnych i teleinformatycznych jak również agencje
marketingowe tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu. Odbiorcą
Państwa danych może być również Urząd skarbowy w celu odprowadzenia podatku
od nagrody przewidzianej w Konkursie.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie Państwo prawo do:

 dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;

 przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych
informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonywania umowy.
W celu realizacji przez Państwa jednego ze swoich praw należy skontaktować się z
inspektorem ochrony danych (IOD),
8. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych i nie będzie
to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
jej podstawie przed wycofaniem zgody.
9. Posiadacie Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy prawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w Konkursie.

