Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych Uczestników „Loterii urodzinowej Generali”

I.

Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

II.

Administratorem danych Uczestników jest i360 Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w
całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 142057582 i numerem
identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178, zwana dalej: „i360”. Kontakt z
Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: Anna.Serafin@i360.com.pl oraz
listownie na adres i360 sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8 90-057 Łódź.

III.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
1) w celu związanym z organizacją loterii promocyjnej pod nazwą: „Loteria urodzinowa
Generali”, dalej jako: Loteria, uczestnictwem w tej Loterii oraz w celu ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami, w tym w celu
rozpatrzeniem reklamacji dotyczących tejże Loterii – podstawę prawną przetwarzania
stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora obejmujący
umożliwienie Uczestnikom udziału w Loterii, w tym także ogłoszenie wyników i
wydanie nagród Laureatom oraz rozstrzygnięcie reklamacji w Loterii, a także prawnie
uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności weryfikacji uprawnienia
Uczestnika do wzięcia udziału w Loterii zgodnie z wymogami Regulaminu (na
podstawie informacji otrzymanych od Generali) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f)
RODO) oraz
2) w celu realizacji obowiązków prawnych, wynikających m.in. z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, a także z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu – niezbędność przetwarzania do wypełniania
obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi
tu m. in. o następujące obowiązki:
a) obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, w tym w szczególności pobór podatku,
sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR, który to obowiązek dotyczy
wyłącznie Laureatów Nagród głównych,
b) obowiązek archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami losowymi
przewidziany przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja

2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z
urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
IV.

V.

W celu dokonania przez Generali, zgodnie z pkt 2.4 Regulaminu, weryfikacji spełnienia
przez Uczestników warunków udziału w Loterii określonych w Regulaminie, w tym w
szczególności warunków określonych w pkt 1.6, 2.1 oraz 2.3 Regulaminu Loterii, dane
osobowe Uczestników podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w
postaci: imienia i nazwiska, numeru PESEL i numeru zgłaszanej Polisy będą
przekazywane przez Organizatora do Generali.
W przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa,
Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, o którym to prawie mowa w pkt VI poniżej.

VI.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym
interesie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli w celu związanym z
organizacją Loterii, uczestnictwem w niej i rozpatrzeniem reklamacji dotyczących
Loterii, a także ustalaniem, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami i
twierdzeniami, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez
Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionym
interesie, przy czym Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy
po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla przetwarzania i podstawa ta przewyższa
interes lub prawa Uczestnika albo przetwarzania danych Uczestnika wymaga ustalenie,
dochodzenie albo wykonywanie roszczeń. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w
dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres email: Anna.Serafin@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres: i360 sp. z o. o., ul. H.
Sienkiewicza 85/87 lok. 8 90-057 Łódź.

VII.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.

Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym,
aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.

IX.

Dane Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

X.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności: zewnętrzni
dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center),
księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy.
Odbiorcą danych osobowych jest również GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000010623, o kapitale zakładowym w wysokości 191 000 000,00 zł,
opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 016029008 i
numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5262349108, zwana w niniejszej klauzuli
informacyjnej: „Generali”.
XI.

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane i przetwarzane przez czas udziału
Uczestnika w Loterii. Po zakończeniu udziału Uczestnika w Loterii dane będą
przetwarzane w niezbędnym zakresie do czasu upływu terminu przedawnienia
roszczeń dotyczących Loterii, w tym roszczeń cywilnoprawnych i
zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodami uzyskanymi w Loterii.

XII.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane w celu realizacji istniejącego obowiązku
prawnego będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących tego
obowiązku.

