Polityka prywatności dla
konkursu internetowego
Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce
prywatności informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w
tym w szczególności, jakiego rodzaju dane osobowe, w jakim celu i na jakiej
podstawie prawnej są przez nas przetwarzane.
1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
HolidayPirates GmbH, Wallstraße 59, 10179 Berlin.
2. Jakie kategorie moich danych osobowych będą przetwarzane?
Będziemy przetwarzać dane osobowe wskazane przez Państwo w formularzu
zgłoszeniowym do konkursu internetowego (np. imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail) jak również tzw. protokoły komunikacji sieciowej wykonywane
przez urządzenia podczas używania naszego systemu IT.
3. Skąd pochodzą te dane?
Dane pochodzą zawsze bezpośrednio od Państwa – są gromadzone na potrzeby
uczestnictwa w konkursie internetowym.
4. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane będą moje dane
osobowe?
a. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetwarzamy dane osobowe celem wykonania zawartej między nami a Państwem
umowy dot. udziału w konkursie internetowym. Przetwarzanie ma na celu realizacje
umownych zobowiązań zaciągniętych przez nas w związku z konkursem
internetowym, np. przekazanie oferowanej w ramach konkursu nagrody. Podstawą
prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Celem
wykonania umowy będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w
trakcie zawarcia i obowiązywania umowy. Dotyczy to np. takich Państwa danych jak
imię, nazwisko, data urodzenia, adres i e-mail.
b. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Jeśli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu określonym w danym
oświadczeniu zgody. Mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę w każdym czasie ze
skutkiem na przyszłość.
c. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Ponadto przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
zabezpieczenia realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią prawnie
uzasadnionych interesów. Dotyczy to np. komunikacji wewnętrznej pomiędzy
podmiotami z tej samej grupy kapitałowej i przetwarzania danych w celach
administracyjnych.
5. Czy dane będą przekazywane?
Dostęp do Państwa danych otrzymają wyłącznie Ci pracownicy naszego
przedsiębiorstwa, względnie grupy kapitałowej, których praca łączy się z operacjami
dokonywanymi na danych w celu realizacji umownych lub ustawowych obowiązków.
W tych celach Państwa dane mogą być również przetwarzane przez
współpracujących z nami zewnętrznych usługodawców, takich jak np.:
Biura podróży, partnerzy dystrybucyjni, dostawcy usług IT.
6. Jakie mam prawa?
Zasadniczo przysługują Państwu następujące prawa:
● Prawo dostępu i informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych (art. 15
RODO)
● Prawo sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO)
● Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
● Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
● Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie
uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wówczas zgodnie z art. 21 RODO
przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych w takim celu.
Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu
w dowolnym momencie prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
dotyczących Państwa osoby. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie

będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego lub powiązanego z nim profilowania.
Po zgłoszeniu sprzeciwu, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych
również do innych celów, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa
interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu
lub obronie roszczeń (zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 6 RODO). W takim przypadku,
prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje, jeśli wykażą Państwo istnienie przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją.

7. Czy przysługuje mi prawo wniesienia skargi?
Tak, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Państwa prywatność i zasady transparentności są dla nas bardzo ważne. W
przypadku pytań, służymy Państwu pomocą i prosimy o kontakt.
8. Jak długą zapisane będą moje dane?
Przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane na czas realizacji naszych zobowiązań
umownych. Dane, które nie są dłużej niezbędne do celu realizacji obowiązków
umownych lub ustawowych, są przez nas usuwane, przy czym obowiązują nas
okresy przechowywania wymagane na gruncie niemieckich przepisów podatkowych i
handlowych (np. § 257 HGB i § 147 AO). Okresy przechowywania wynoszą do 10 lat.
W przypadku, gdy dane są przechowywane w celu zapewnienia możliwości
dochodzenia roszczeń prawnych, okres przedawnienia może wynosić maksymalnie –
do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.
W przypadku wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych,
przetwarzamy te dane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania,
zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, odwołania zgody.
9. Czy muszę przekazać swoje dane?
W ramach nawiązania z nami stosunku umownego, muszą Państwo przekazać nam
dane, które są niezbędne dla realizacji umowy lub do których przetwarzania jesteśmy
zobowiązani na mocy ustawowych przepisów. Brak udostępnienia danych będzie
skutkować niemożliwością zawarcia z nami umowy dot. uczestnictwa w konkursie
internetowym.

