Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych.
Informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora MOKATE
Administratorem Państwa danych osobowych, jako uczestników Loterii pod nazwą „LOTERIA Z NUTĄ
MAGII” jest MOKATE S.A. z siedzibą przy ul. Katowickiej 265a, 43-450 Ustroń.
MOKATE S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w celu:



organizacji Loterii,
udostępnienia danych, w ramach prawnego interesu, do PMICOMBERA sp. z o.o. ul. Filomatów
27, 04 -116 Warszawa, będącej organizatorem Loterii na zlecenie MOKATE S.A.

Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?
Dane osobowe są przetwarzane przez MOKATE S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie
uzasadniony interes) 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), (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 Nr 119 s.1), w ramach
nadzoru nad przebiegiem Loterii, jako jej Zleceniodawca.
Dane osobowe osób, które wyraziły dodatkową dobrowolną zgodę marketingową
Jeżeli wyraziliście Państwo dodatkową zgodę marketingową, o której mowa w § 27 Regulaminu Loterii
(mowa tu o zgodach na kierowanie informacji marketingowych telefonicznie lub drogą mailową),
Państwa dane będą przetwarzane w celu dostarczenia przez MOKATE S.A. informacji marketingowych
o produktach i usługach marek należących do MOKATE S.A., w szczególności w celu przekazania
informacji dotyczących oferty sklepu internetowego, pod adresem sklep.mokate.com.pl. Dane te będą
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne (są to
przepisy regulujące sytuacje, gdy MOKATE S.A. musi posiadać Państwa zgodę na przesłanie informacji
marketingowych).
Dane osobowe laureata Nagrody Głównej, który wyraził zgodę na publikację danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku i głosu w ramach § 28 Regulaminu, będą przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9
maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych w
zakresie promocji Loterii.

Informacje na temat przetwarzania danych przez Administratora PMICOMBERA
PMICOMBERA sp. z o.o. administruje Państwa danymi jako organizator Loterii pod nazwą „LOTERIA Z
NUTĄ MAGII”. Państwa dane osobowe udostępniła nam MOKATE S.A. ul. Katowicka 265a, 43-450
Ustroń, będąca Zleceniodawcą loterii.
Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:



obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa
podatkowego.

Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?
Dane osobowe są przetwarzane przez PMICOMBERA sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)
(realizacja umowy Loterii „LOTERIA Z NUTĄ MAGII”, którą zawarli Państwo przystępując do Loterii) oraz
f) (prawnie uzasadniony interes, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, w tym
reklamacjami, jak również wykazanie przed MOKATE S.A. poprawnej realizacji Loterii) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie
udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6
ust. 1 pkt c) RODO (gdyż nakazują nam to obowiązujące w Polsce przepisy prawa odnoszące się do
Loterii).
Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy
po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane laureatów Loterii
będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Loteria zakończyła się, w celu
udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa
podatkowego, w zakresie Loterii.
Dane osób, które wyraziły zgody, o których mowa w § 27 oraz § 28 Regulaminu Loterii będą
przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych MOKATE S.A. przez okres 7 lat. Uczestnik
może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
promocyjnych i marketingowych.
Komu udostępniamy Państwa dane?
Ponieważ korzystamy z narzędzi informatycznych wspomagających obsługę Loterii, przekazujemy je
firmie hostingowej oraz firmie obsługującej usługę sms. W ramach obsługi wysyłki nagród ujawniamy
Państwa dane firmie kurierskiej. Dodatkowo, jeśli potrzebujemy skonsultować się na gruncie prawnym,
odbiorcami mogą być nasi doradcy. Dane te są przekazywane i przetwarzane pod naszym nadzorem,
firmy te nie mogą ich wykorzystać w innym celu ani przekazać ich dalej w innych celach.
Jakie są Państwa prawa?
Względem danych, którymi administrujemy przysługują Państwu następujące prawa:
Mogą Państwo w każdej chwili:








poprosić nas o informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie je przetwarzamy.
zwrócić się o kopię Państwa danych osobowych, jakie posiadamy. PMICOMBERA sp. z o.o. lub
MOKATE S.A. może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaną
Państwo powiadomieni. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
zażądać sprostowania Państwa danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły),
ich usunięcia (jeśli nie ma już podstawy do tego, aby PMICOMBERA sp. z o.o. lub MOKATE S.A.
je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcą Państwo, aby PMICOMBERA sp. z
o.o. lub MOKATE S.A. je przetwarzała tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia
Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie).
zażądać przekazania Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego. Otrzymane dane mogą
Państwo samodzielnie przekazać wybranemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to
technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy
na Państwa żądanie zrobić to bezpośrednio. Przy czym z tego prawa mogą Państwa skorzystać

tylko względem danych, na które wyrazili Państwo zgodę lub które przetwarzamy w ramach
umowy Loterii lub które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli wyraziliście Państwo dodatkową zgodę, o której mowa w § 27 (marketing) lub § 28 (publikacja
wizerunku) Regulaminu, przysługują Państwu dodatkowe uprawnienia do:


wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
przed jej wycofaniem.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa prosimy
o kontakt z nami. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Jak można się z nami skontaktować?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo zwrócić się drogą
korespondencyjną lub mailową.
W przypadku kontaktu z PMICOMBERA sp. z o.o., adresem korespondencyjnym jest ul. Filomatów 27,
04 - 116 Warszawa, czekamy także na Państwa pod adresem kontakt@pmi.pl. Pod tym samym
adresem można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
W przypadku kontaktu z MOKATE S.A. adresem korespondencyjnym jest ul. MOKATE S.A. ul. Katowicka
265a, 43-450 Ustroń. Powyższe uprawnienia możecie Państwo zrealizować, wysyłając swoje żądanie
na adres e-mail – iod@mokate.pl. Pod tym samym adresem można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w MOKATE S.A.

