Polityka Prywatności
Witamy serdecznie na stronie loterii promocyjnej pod nazwą „Kup Gerber i graj o
najlepsze wózki” (dalej : Loteria) .
Mamy nadzieję, iż udział w naszej Loterii przysporzy Państwu wielu radości i miłych
chwil.
Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Niedźwiedzia 2 a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca
kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, zwana
dalej „Organizatorem”. Organizator przygotował i zorganizował Loterię w związku ze
współpracą i dla Nestlé Polska S. A., Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000025166,NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 48.378.300 zł
w pełni opłacony (zwany dalej: „Nestle”).
Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem
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.
Administratorem danych osobowych Uczestników, w formularzu zgłoszeniowym
jest Nestle, które to dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii, w tym
weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów
Nestle. Nestle powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z
Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Nestle może
angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron
internetowych.
Organizator Loterii (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, email: dane@uniqueone.pl) jest administratorem danych osobowych:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
Uczestników. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na

podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);
b) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu
wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes
Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych
przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na
Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich
obowiązków.
c) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie
realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Podstawą przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o
grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy
państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj.
obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz kontrole związaną z
ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ) oraz nałożone na Organizatora
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie
przechowywania dokumentacji.
d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu
realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Podstawą
przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu
poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie
przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli
procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celnoskarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników
przetwarzanych przez Nestle danych lub związanych z nimi praw, należy kierować na

adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, lub za pośrednictwem e-mail:
data.privacy@pl.nestle.com.
Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa)
można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych
osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail:
dane@uniqueone.pl.
Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii
danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wobec ich przetwarzania
w celu marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z szczególną sytuacją
Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie
danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, jednak wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanych przed jej
wycofaniem) jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Nestle powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii
Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi
pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród.
Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane,
jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również
przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni
Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy
administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i
egzekwowania prawa.
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub
(w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii
oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w
przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
Nestle oraz Organizator zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności,
poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami
przyjętymi przez Nestle i Organizatora oraz obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z
wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego
przepisami prawa.
Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów
Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego
Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią
i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą
uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych
z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze
danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego
Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego
Administratora danych przepisy prawa.
Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym
którzy wyrazili fakultatywną zgodę na przekazywanie przez Nestle Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa informacji handlowych oraz prowadzenia
marketingu bezpośredniego produktów i usług na wskazany w Formularzu adres e-mail
jest Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail:
data.privacy@pl.nestle.com (dalej: „Nestle”) Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym wypadku dobrowolna zgoda Uczestnika. Nestle powierzyła
Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili
powyższą zgodę. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające
dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora,
jeśli jest to niezbędne dla realizacji celów określonych powyżej oraz inni
administratorzy danych przetwarzających dane we własnym imieniu. Twoje dane
osobowe przetwarzane będą przez Nestle na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach marketingowych i promocyjnych. Twoje dane osobowe
będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów.
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu. Masz również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W każdej chwili możesz
również wyrazić sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych w powyższym celu.

Swoje prawa możesz realizować poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres:
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub adres e-mail: data.privacy@pl.nestle.com.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych w celu
przekazywania przez Nestle informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu
bezpośredniego produktów i usług na wskazany w Formularzu adres e-mail, jest
dobrowolne.
Gwarantujemy Państwu pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy.
Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem,
poprzez formularze zamieszczone na stronie.
➢ Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?
Strona internetowa www.loteriagerber.pl umożliwia dokonania zgłoszenia do
Loterii. Na tym etapie zbieramy dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu
e-mail od uczestników Loterii.
Wynika to z faktu, że w sytuacji przypisania nagrody do zgłoszenia, laureat
informowany jest o czynnościach niezbędnych do wydania nagrody poprzez
połączenie telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numer telefonu
wskazany w zgłoszeniu lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail
podany w zgłoszeniu.
Strona internetowa www.loteriagerber.pl umożliwia także wyrażenie zgody na
przekazywanie przez Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów
i usług na wskazany w Formularzu adres e-mail.
➢ W jaki sposób i w jakim celu wykorzystywane są dane jeśli nie jestem
laureatem?
Nie wykorzystujemy Twoich danych w celu innym niż nam udostępniłeś.
Organizator przechowuje Twoje dane do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z Loterii, tj. w terminie 6 miesięcy po zakończeniu Loterii, po czym
usuwa je z bazy, chyba że przepisy prawa zobowiązują go do dłuższego
przechowywania danych osobowych.
Natomiast dane zbierane poprzez wyrażenie zgody na przekazywanie przez
Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa informacji handlowych
oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług na wskazany w
Formularzu adres e-mail będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wskazanego wyżej celu lub do czasu cofnięcia zgody.
➢ W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki na każdym etapie zbierania danych
osobowych, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Obejmuje to ograniczony dostęp do Twoich danych osobowych tylko dla
upoważnionych pracowników administratorów, firm zewnętrznych realizujących
wysyłki nagród otrzymanych w Loterii czy obsługujących serwer od strony
informatycznej. Wszyscy pracownicy i podmioty gospodarcze mające dostęp do
Twoich danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących u
administratorów Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Ustawy o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), aktów wykonawczych
oraz 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. Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do
Twoich danych osobowych zwieramy umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych - gwarantujące bezpieczeństwo Twoich danych. Ponadto nasze
systemy
informatyczne
posiadają
stosowne
środki
zapobiegania
nieautoryzowanemu dostępowi.
➢ Komu udostępnia się moje dane osobowe i dlaczego?
Twoje dane są udostępniane tylko podmiotom zewnętrznym, z których usług
korzysta Organizator oraz Nestle i którym dane są niezbędne do właściwego
wykonania naszego zobowiązania. Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom
zewnętrznym,
świadczącym usługi w zakresie technologii IT, doręczania
korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacji. Ponadto, jeżeli jest to
wymagane, są one zobowiązane umową do zapewnienia poufności i
bezpieczeństwa Twoich danych oraz przetwarzania ich wyłącznie według naszych
dokładnych instrukcji Organizatora i Nestle.
Twoje dane możemy również przekazać na mocy obowiązujących przepisów
instytucjom rządowym oraz organom ścigania, jeżeli zostaniemy do tego
zobowiązani bądź jeżeli udostępnienie danych jest w uzasadniony sposób
konieczne do: zastosowania się do procedury prawnej, udzielenia odpowiedzi na
roszczenia bądź czynności prawne lub zabezpieczenia praw jej klientów albo
interesu publicznego.
➢ Jakie mam uprawnienia, co mogę robić i kiedy z danymi?
Przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz
prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wobec ich
przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z
szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych),

żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w
dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na
dobrowolnej zgodzie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność
przetwarzania danych osobowych dokonanych przed jej wycofaniem) jak również
prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oznacza to, iż
w każdym czasie możesz zażądać zmiany, usunięcia czy wglądu do Twoich danych
osobowych, chyba, że Twoje dane zostały już usunięte.
➢Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu
widzenia naszych potrzeb w zakresie udzielenia odpowiedzi na reklamacje oraz
właściwego przeprowadzenia Loterii, jak również wypełnienia nałożonych na nas
wymagań prawnych. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze
wszystkich systemów Organizatora.
W sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie zobowiązań
wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 2094), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 poz. 971) oraz przepisów
prawa podatkowego czy kodeksu cywilnego, związanych z obowiązkiem
rozliczania podatku od nagród dane znajdują się w naszej dokumentacji tak długo
jak długo do ich zachowania zobowiązują nas te przepisy.
➢ Z jakiego adresu(-ów) mogę skorzystać, jeżeli mam więcej pytań dotyczących
moich danych osobowych?
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące Waszych danych osobowych
prosimy o kontakt:
a) w przypadku pytań dotyczących danych osobowych, których administratorem
jest Organizator, wysyłając wiadomość e-mail na adres: dane@uniqueone.pl
lub listem na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737
Warszawa.
b) w przypadku pytań dotyczących danych osobowych, których administratorem
jest Nestle należy kierować je pisemnie na adres: ul. Domaniewska 32, 02-672
Warszawa lub adres e-mail: data.privacy@pl.nestle.com.

