Humana Poland Sp. z o.o.
Klauzula informacyjna – Konkurs Zimowy

1.

Wymagane dane

W związku z organizacją Konkursu Zimowego zbierane są dane osobowe uczestników konkursu.
Administratorem danych osobowych, które dostarczają uczestnicy (jako osoby, których dane dotyczą), jest
Humana Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa.

2.

Zbieramy następujące dane osobowe:

● Imię i nazwisko uczestnika konkursu
● Adres e-mail uczestnika konkursu
● Adres korespondencyjny uczestnika konkursu,
Uczestnicy konkursu podają dane poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie konkursu zgodnie z
regulaminem konkursu.

3.

Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe w celu:
- przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców( w tym wysyłki nagród oraz publikacji informacji o
nagrodzonych)
- wysyłki materiałów marketingowych wysyłką listową (na podstawie dobrowolnej zgody)
- wysyłki treści marketingowych pocztą elektroniczną (na podstawie dobrowolnej zgody)

4.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wyrażasz akceptując regulamin konkursu i korzystając z
formularza kontaktowego na stronie konkursu (art. 6 pkt 1 lit a RODO). Przetwarzanie danych w celu wysyłki
materiałów marketingowych za pośrednictwem przesyłki listowej lub za pomocą poczty elektronicznej,
również odbywa się na podstawie odrębnej zgody (art. 6 pkt 1 lit a RODO).

5.

Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w siedzibie przy ul. Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa. znajdującym się
w Polsce. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie przy ul. Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa.
znajdującym się w Polsce.
Dane uczestników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Podane dane osobowe są ponadto przekazywane do przetwarzane na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania przez Evergreen Groupspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Aleja
Niepodległości 245, lok. 46, Warszawa (02-009), który jest Organizatorem konkursu (patrz regulamin konkursu
na stronie 
www.humana-baby.pl/konkurszimowy)
Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, poza wypadkami związanymi z wysyłką nagród
konkursowych oraz w sytuacji gdy jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.
Dane osobowe nie będą przesyłane poza EOG.

6.

Okres przechowywania danych

Humana Poland Sp. z o.o.
Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia konkursu będą przechowywane maksymalnie przez okres w
którym osobom których dane dotyczą przysługują roszczenia związane z udziałem w konkursie jednakże nie
dłużej niż 6 lat (Podstawa Kodeks Cywilny).
Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji
oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o
chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji (Wycofanie zgody).

7.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może
zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami
pocztą elektroniczną na adres wskazany poniżej.
W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy
skontaktować się z Brand Managerem , wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@humanapoland.pl lub list
na adres ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa. Nasz Brand Manager rozpatrzy skargę i podejmie działania
zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.
Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może
skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

