
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU  

KONKURSU „Hilcona – wchodzi w przerwie!” 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzania konkursu 

„Hilcona – wchodzi w przerwie!” („Konkurs”) jest Hilcona Feinkost GmbH, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. 

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych, czyli Hilcona 

Feinkost GmbH z siedzibą w Warszawie, napisz e-mail na adres: data-protection@hilcona.com lub 

prześlij list na adres Hilcona Feinkost GmbH, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jana Pawła II 23, 

00-854 Warszawa .  

3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy do ww. 

Inspektora to: data-protection@hilcona.com.  

4. Twoje dane osobowe jako Uczestnika Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia 

Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych 

odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora 

Konkursu wobec jego uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.  

Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również dla celów marketingowych ww. 

administratora danych, co oznacza w szczególności promowanie oferty jego produktów lub usług. 

W ramach takiego marketingu administrator Twoich danych chce móc prezentować Ci oferty 

i promocje dopasowane do Twoich zainteresowań. W tym celu dokonywać może czynności 

profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub 

wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Przetwarzanie Twoich 

w celach marketingowych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora 

danych osobowych, określonego wprost w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

5. Dodatkowo chcemy Cię poinformować, że w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z 

wydawaniem nagród (rozliczenie podatku dochodowego) administratorem Twoich danych 

osobowych jest podmiot, na który nakładane są ww. obowiązki prawne, czyli organizator 

Konkursu – Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 

Poznań. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z Albedo Marketing Sp. z o.o., napisz e-mail 

na adres: dane@albedomarketing.pl lub prześlij 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. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest 

Tomasz Grzybowski. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.  

6. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: organizator Konkursu jako 

podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia 

Konkursu, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza 

Konkurs (podwykonawcy - firma kurierska oraz dostawca usług teleinformatycznych). Twoje dane 

ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia 

Konkursu. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom 

trzecim. Partnerom  zaangażowanym w przeprowadzanie Konkursu ujawniane są tylko niezbędne 

dane.  
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7. Dane uczestników Konkursu i użytkowników jego strony internetowej uzyskujemy bezpośrednio 

od nich samych, przede wszystkim podczas zgłaszania udziału w Konkursie. Przetwarzamy dane 

Uczestników w następującym zakresie: 

a) imię i nazwisko 
b) adres e-mail 
c) numer telefonu komórkowego 
d) treść złożonych oświadczeń oraz ewentualnych wyrażonych zgód 
e) informacje o aktywnościach w Konkursie, w tym o sposobie wykonania zadania konkursowego; 
f) informacje o zakupach zgłoszonych w Konkursie (w tym numer zgłoszonego dowodu zakupu, 

co i kiedy zostało kupione, sposób dokonania płatności) 
g) informacja o ewentualnym uzyskaniu nagrody w Konkursie 
h) dane wynikające z reklamacje – jeśli zostaną złożone 

8. Okres przez jaki przechowujemy dane osobowe uczestników Konkursu i użytkowników jej strony 

internetowej jest zależny od celu przetwarzania oraz tego, jakiego rodzaju obowiązki prawne 

musimy spełnić. I tak odpowiednio: 

a) przeprowadzenie Konkursu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w 
Konkursie (okres ten może wynieść 10 lat, a w przypadku zgłoszenia roszczenia okres 
przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie 
to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem); 

b) udzielanie odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego – przez czas 
niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na Twoje pytania; po tym okresie Twoje dane 
będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego 
jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres 
przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat; 

9. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej 

chwili. Twoje prawa obejmują: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  
b) prawo do poprawiania danych  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych  
d) prawo do żądania usunięcia danych  
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych  

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail 

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

Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”. Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś 

działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy odnośnie tego, czy na 

pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim 

przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane 

zagadnienie. 

10. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 

roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia 

powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za 

naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.  

11. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. 

sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, 

gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach 



marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych 

procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Sprzeciw możesz 

zgłosić na adres e-mail dane@albedomarketing.pl lub prześlij list na adres „Albedo Marketing”, ul. 

Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. 

 


