OBOWĄZEK INFORMACYJNY
KONKURS LUKSJA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KONKURSU „Twój pierwszy krok ku pielęgnacji.” („Konkurs”)

W

RAMACH

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest PZ Cussons Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa (KRS 0000090679)
(„Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: (22) 852
86 00, adresem e-mail: recepcja@pzcussons.com oraz listownie na adres siedziby wskazany
powyżej.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w
Konkursie.
3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust.
1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 jako: RODO). Ponadto
podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj
m. in. o następujące obowiązki: • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i
składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie),
• Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie),
• Przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o
transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi
wymagane przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej
15.000,00 euro).
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do 31.12.2025 r.
4. Posiadają Państwo określone prawa, w tym: (i) prawo dostępu do treści swoich danych, (ii)
prawo do ich sprostowania, (iii) prawo żądania ich usunięcia, (iv) prawo ograniczenia ich
przetwarzania, (v) prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, (vi) wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Administratora Państwa danych
osobowych – na zasadach wynikających z RODO. Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie
wiadomości na adres email: luksjakonkurs@i360.pl, lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.
o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok
5. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie
Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie
istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

6. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób
niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby
wziąć udział w Konkursie „Twój pierwszy krok ku pielęgnacji.”
9. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji
Konkursu „Twój pierwszy krok ku pielęgnacji.” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok.
8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi
Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub
podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i
kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celnoskarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
10. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Specjalistą ds. Ochrony Danych Administratora jest Michael Cornwell, z którym mogą
Państwo skontaktować się pod numerem telefonu: 07702719683 lub drogą e-mailową na adres:
Michael.Cornwell@pzcussons.com.

