Polityka Prywatności
Witamy serdecznie na stronie umożliwiającej dokonanie zgłoszenia do loterii promocyjnej pod nazwą „Gorączka
złota z NESCAFÉ” (dalej zwana „Loterią”).
Dane osobowe Uczestników Promocji wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem
niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników.
Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 32, 02-672.
Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych spółce Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-737), ul. Niedźwiedzia, będącej organizatorem Promocji (dalej zwana „Organizator”). Dane osobowe
Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie na potrzeby jego realizacji i zostaną usunięte po okresie
przedawnienia roszczeń. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i poprawiania ich danych
osobowych. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są wyłącznie na potrzeby jego realizacji i zostaną
usunięte po okresie przedawnienia roszczeń. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu i
poprawiania ich danych osobowych oraz żądanie usunięcia danych.
Celem Administratora jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi witryny Loterii.
Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje
na temat Użytkowników witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób
niezgodny z ich życzeniem.
Gwarantujemy Państwu pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy.
Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem, poprzez formularze
zamieszczone na stronie.
Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przetwarzania danych
osobowych. Jeśli nie znajdą Państwo informacji, której poszukujecie prosimy o kontakt poprzez formularz
kontaktowy w zakładce „KONTAKT”.
➢ Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?
Strona internetowa umożliwia dokonanie zgłoszenia do Loterii. Na tym etapie zbieramy dane osobowe
Uczestników: adres e-mail i numer telefonu.
Dodatkowo laureaci zobowiązani są do wypełnienia formularza przedstawionego na Stronie internetowej i
odesłaniu go do Organizatora, tj. imienia, nazwiska, adresu wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania,
miejscowością, kodem pocztowym, województwem, a w przypadku wybrania opcji otrzymania Nagrody
przelewem na numer rachunku bankowego, laureat podaje: nr rachunku bankowego, imię i nazwisko posiadacza
rachunku bankowego, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nr PESEL, a w razie jego braku datę
urodzenia, obywatelstwo i adresu zamieszkania.
Jeśli laureat przejdzie pozytywnie weryfikacje w zakładce „ZWYCIĘZCY” jego dane zostaną opublikowane ze
wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej nagrody.
➢ W jaki sposób i w jakim celu wykorzystywane są dane jeśli nie jestem laureatem?
Nie wykorzystujemy Twoich danych w celu innym niż nam udostępniłeś. Przechowujemy je do zakończenia
Loterii po czym usuwamy je z naszej bazy, chyba że przepisy prawa zobowiązują nas do dłuższego
przechowywania danych osobowych.

Natomiast dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem, które podałeś w
formularzu w zakładce „KONTAKT” są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
➢ W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
Podejmujemy wszelkie niezbędne środki na każdym etapie zbierania danych osobowych, aby zapewnić
poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Obejmuje to ograniczony dostęp do Twoich danych
osobowych tylko dla upoważnionych pracowników Administratora i Organizatora, firm zewnętrznych
realizujących wysyłki nagród czy obsługujących serwer od strony informatycznej. Wszyscy pracownicy i
podmioty gospodarcze mające dostęp do Twoich danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania
obowiązujących u administratorów Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i aktów wykonawczych. Z każdą firmą zewnętrzną, która ma
dostęp do Twoich danych osobowych zwieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantujące bezpieczeństwo Twoich danych. Ponadto nasze systemy informatyczne posiadają stosowne
środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.
➢ Komu udostępnia się moje dane osobowe i dlaczego?
Twoje dane są udostępniane tylko podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są
niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe
również podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam w administrowaniu serwisem WWW. Ponadto, jeżeli
jest to wymagane, są one zobowiązane umową do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych
oraz przetwarzania ich wyłącznie według naszych dokładnych instrukcji.
Twoje dane możemy również przekazać na mocy obowiązujących przepisów instytucjom rządowym oraz
organom ścigania, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani bądź jeżeli udostępnienie danych jest w
uzasadniony sposób konieczne do: zastosowania się do procedury prawnej, udzielenia odpowiedzi na
roszczenia bądź czynności prawne lub zabezpieczenia praw jej klientów albo interesu publicznego.
➢ Jakie mam uprawnienia, co mogę robić i kiedy z danymi?
Masz prawo zażądać udostępnienia wszelkich przechowywanych danych osobowych dotyczących Twojej
osoby. Masz uprawnienie również do żądania ich zmiany. Powyższe uprawnienia nie są ograniczone w czasie.
Oznacza to, iż w każdym czasie możesz zażądać zmiany czy wglądu do Twoich danych osobowych.
Możesz żądać też usunięcia danych osobowych, jednak jest to jednoznaczne z rezygnacją udziału w Loterii.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera.
➢ Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb w
zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania oraz właściwego przeprowadzenia Loterii, jak również wypełnienia
nałożonych na nas wymagań prawnych.
Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów.

➢ Z jakiego adresu(-ów) mogę skorzystać, jeżeli mam więcej pytań dotyczących moich danych osobowych?
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące Waszych danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą
formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „KONTAKT”.

