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KONKURSU PRINCESSA PN. „SIĘGAJ PO SWOJE!” 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przy przeprowadzaniu konkursu „Sięgnij po 

swoje!” („Konkurs”) jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 

Warszawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej 

promowaniu marki „Princessa” należącej do Nestle Polska S.A. Nestle Polska S.A. powierzyła 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który 

przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestlé  Polska S.A. 

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych Nestlé Polska S.A., 

możesz to zrobić poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com lub listownie na adres: Nestlé 

Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Polska. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych Nestlé Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.  

3. W niektórych przypadkach administratorem danych Uczestników Konkursu jest jej Organizator – 

Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Przypadki te obejmują realizację 

obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagrody w Konkursu (rozliczenie podatku 

dochodowego), a także przyjmowanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji. Organizator jest 

administratorem danych Uczestników w opisanych przypadkach dlatego, że: 

a. to na Organizatora nakładane są ww. obowiązki prawne związane z wydaniem nagród w Konkursie; 

b. to wobec Organizatora mogą być kierowane roszczenia w ramach postępowania reklamacyjnego 

i Organizator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby rozpatrywać takie roszczenia, a następnie 

je zaspokajać albo się przed nimi bronić.  

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu to: dane@albedomarketing.pl. Możesz przesłać do nas 
również list na adres: „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane 
Osobowe”.  

W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Robert 
Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników 

składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania 

nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

5. Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu, któremu 

administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i który przetwarza w 

tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator 

przeprowadza Konkurs i wydaje przewidziane w nim nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług 

informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące usługi związane z 

realizacją nagród itp. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do 

przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, 

dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w 

naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 

które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (RODO). Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać 

do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, 
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w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i 

egzekwowania prawa. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny  

do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym zwycięzców 

Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego administratora do czasu 

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i (w przypadku zwycięzców) do 

czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w 

Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych 

obowiązków ciążących na odpowiednim administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i 

przechowywane przez odpowiedniego administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają 

tego od danego administratora danych przepisy prawa. 

 

7. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. 

Prawa te obejmują: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  

b. prawo do poprawiania danych  

a. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

b. prawo do żądania usunięcia danych  

c. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych  

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z administratorem:  

 w przypadku Nestlé Polska S.A. – poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com, lub 

listownie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, 

 w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub 

iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 

Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

8. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, istnieje prawo do złożenia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania 

tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za 

naruszające prawa lub wolności oraz czego domaga się skarżący. 

9. Odrębnie chcemy poinformować, że istnieje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych wówczas, gdy przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. w 

celach marketingowych). Sprzeciw można zgłosić poprzez kontakt z administratorem:  

 w przypadku Nestlé Polska S.A. – poprzez e-mail na adres: data.privacy@pl.nestle.com lub listownie 

na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa;  

 w przypadku Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub 

iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 

Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

10. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające 

standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak 

również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie 
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z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych 

klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa. 

 

 
 


