Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Grzegrzółka & Ko Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników
będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii promocyjnej „PIT
w Gdańsku. Się opłaca!”, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies.
po zakończeniu Loterii jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów Loterii będą
przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania
jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie
będą profilowane. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: doradcy prawni i podatkowi
Administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza
Loterię (podwykonawcy) - dostawcy usług informatycznych, dział księgowo - finansowy.
Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/
usunięcia jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Uczestnik
ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów
powszechnie obowiązujących.
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w celu realizacji promocji miasta Gdańsk
poprzez zorganizowaną loterię promocyjną „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”, w ramach, której
zostaną wyłonieni laureaci, opublikowane wyniki, w tym dane osobowe laureatów (imię,
pierwsza litera nazwiska oraz, ewentualnie, wizerunek laureata nagrody głównej) na stronie
www.pitwgdanskusieoplaca.pl oraz wydane nagrody.
Przystępując do Loterii Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego
postanowień. Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii zobowiązani są do potwierdzenia
zapoznania się z Regulaminem. Niepodanie wymaganych Regulaminem danych uniemożliwia
udział w Loterii.

