
Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dźwignia Handlu Sp. z o.o. 
2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Dźwignię Handlu Sp. z o.o. 

w celach: 
  organizacji konkursu pod nazwą "Test wiedzy -  Unikalne piękno środowiska 

naturalnego Gór Sowich" w czasie jego trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie 
organizacją konkursu); 

 wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: 
- wystawianie i przechowywanie wyników konkursów, 
- udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.  

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Dźwignia Handlu Sp. z o.o.  będzie 
korzystać: 

a) w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 
1 c) RODO (podstawę tę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym), 

b) w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. osobowe (podstawa 
prawna: obowiązek prawny)  

c) w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, 
np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać naszym prawnie uzasadnionym interesem). 

d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im –  w czasie trwania umowy (podstawa prawna: 
organizacja konkursu), a następnie  przez okres, po którym przedawnią się roszczenia 
wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania 
właściwych organów – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz 
prawnie uzasadniony interes); 

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się 
roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

f) marketingu bezpośredniego –  w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie 
uzasadniony interes); 

g) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w 
szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług, 
prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. 
dotyczących ochrony przychodów) – w czasie trwania konkursu, a następnie nie dłużej 
niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z organizacją 
konkursu (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

 
3. We wskazanych wyżej celach dokonujemy profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy  

danych uczestników konkursu. W wyniku tego profilowania nie podejmujemy w sposób 
zautomatyzowany decyzji, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób 
istotnie na uczestników konkursu wpływały.  

4. Podawanie danych nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak potrzebne do 
wykonywania łączącej nas umowy (przeprowadzenia konkursu).  

5. Dane uczestników konkursu przekazujemy: 
1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu 

naszych czynności: 
a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 

teleinformatyczne, 
b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc 

prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze 
zlecenie. 

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu. 



6. Uczestnicy konkursu mogą złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 
sprostowanie (poprawienie) danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub 
umieszczonych w naszych serwisach internetowych, ograniczenie przetwarzania 
(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego 
wniosku), dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię 
danych), przeniesienie danych do innego administratora danych lub do uczestników 
konkursu (w zakresie określonym w art. 20 RODO), o cofnięcie zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
1) z praw ww. uczestników konkursu mogą  skorzystać, składając wniosek elektronicznie 

na adres: kontakt@konkursgorysowie.pl, 
2) aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o 

podanie dodatkowych informacji pozwalających nam uczestników konkursu 
uwierzytelnić.  

3) zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają 
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia uczestnicy konkursu mogą skorzystać, 
zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu 
ich przetwarzania. 

7. Niezależnie od praw wymienionych powyżej uczestnicy konkursu mogą w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych uczestników konkursu (w tym 
profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie 
jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

8. Uczestnicy konkursu mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 

9. Wszelkie prawa w powyższym zakresie, w imieniu małoletnich uczestników Konkursu, 
mogą wykonywać ich rodzice bądź opiekunowie prawni. 

 
   
 
 
 
 
 


