Obowiązek informacyjny,
co do przetwarzanych danych osobowych
w akcji promocyjnej „LG dla ochłody”
Administrator danych:
• Administratorem danych osobowych jest LG Electronics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121072, posiadająca NIP: 5212214808 oraz
REGON: 142552844.
Dane kontaktowe:
• Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres:
kontakt@strefalg.pl, formularz kontaktowy: https://www.strefalg.pl/kontakt.aspx lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej „LG dla ochłody” (zgodnie z Regulaminem) –
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania
w celu wykonania umowy polegającej na udziale w akcji promocyjnej,
2. w celu reklamacyjnym – (zgodnie z Regulaminem) podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na tym,
że reklamację mogą składać osoby biorące udział w akcji promocyjnej,
3.

w celu realizacji obowiązków podatkowych - podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
są powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

4.

w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w celach
analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność przetwarzania, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego
swoich usług,

Ewentualnie:
5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń Administratora danych wobec
Uczestnika akcji promocyjnej.
Okres przetwarzania danych osobowych:
• Dane zebrane w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej „LG dla ochłody”, przetwarzane
będą do czasu zakończenia akcji promocyjnej,
• Dane zebrane w celu reklamacyjnym przetwarzane będą do czasu upływu okresu
przedawnienia roszczeń, związanych z prowadzoną Promocją,

•

Dane zebrane w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane będą do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
• Dane zebrane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym w
celach analitycznych i statystycznych będą przetwarzane do momentu wniesienia
sprzeciwu co do ich przetwarzania,
• Dane zebrane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą
przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną Promocją.
Odbiorcy danych:
• Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora, m.in. Loyalty Point Sp. z o.o., dostawcom usług IT, Kancelarii
Prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami Administratora.
Prawa osób których dane dotyczą:
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu i uzyskania kopii do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
• Przysługuje również Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że podstawą
ich przetwarzania jest obowiązek prawny nałożony na Administratora przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa,
• W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia
umowy przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do
innego Administratora. Dane te przekazane będą w ustrukturyzowanej formie nadającej się
do odczytu maszynowego, jeśli jest to technicznie możliwe,
• W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych,
• W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych
pod adresem mailowym: kontakt@strefalg.pl lub listownie na adres Administratora danych
podany wyżej.
Informacje o dobrowolności lub obowiązkowi podania danych:
• Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej jest warunkiem
koniecznym zawarcia umowy, konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest
brak możliwości brania udziału w akcji promocyjnej „LG dla ochłody”,
• Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne.

Pliki cookies:
• W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na
najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz
preferencji informatycznych, w celu analizy statystycznej Państwa aktywności na stronie
i przeciwdziałania nadużyciom. Mogą Państwo wyrazić lub zmienić wcześniej wyrażoną
zgodę na stosowanie plików cookies przez tę witrynę poprzez ustawienia swojej
przeglądarki internetowej. Korzystanie z witryny z ustawioną zgodą na korzystanie
plików cookies (bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików
cookies) oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

