Załącznik nr 1 do Regulaminu „WELCOME TO LAS VEGAS”
Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 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) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej (42–530) przy ul. Szklanych Domów 1, e-mail: odo.sgp@saint-gobain.com, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124376, legitymującą się numerem NIP:
5262297860, REGON: 014904535, BDO: 000002847, o kapitale zakładowym w wysokości 210 549 000,00 zł,
której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W sprawach związanych z Danymi Osobowymi mogą się Państwo z nami skontaktować
listownie: ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
e-mailem na adres: odo.sgp@saint-gobain.com

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem wzięcia udziału w akcji
promocyjnej o nazwie „WELCOME TO LAS VEGAS” (zwana dalej: „Promocją”), przyznania i wydania nagród za
udział w Promocji oraz wykonania obowiązków prawnych związanych z organizacją Promocji – przez czas
niezbędny do organizacji Promocji oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, w tym także obowiązków podatkowych, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu
przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Promocji,

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych.
Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział
w promocji jest uzależniony od wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele
związane z realizacją promocji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
- art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO);
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych
obowiązków;
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest prowadzenie marketingu,
w tym związanego z organizacją akcji Promocyjnej oraz mającego na celu promocję naszych produktów lub usług,
a także badaniu poziomu satysfakcji.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1.
2.
3.
4.
5.

spółki należące do grupy kapitałowej Saint-Gobain wspierające proces,
agencjom marketingowym, w tym firmie organizującej wyjazd szkoleniowo-integracyjny,
dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości mailowych,
dostawcom narzędzi służących celom analitycznym i statystycznym,
dostawcom produktów objętych promocją

Państwa dane mogę zostać lub będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na to, że
Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby
również poza Europą. Dane mogą zostać przekazane w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań
marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora
narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na
podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją;
2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku

