
Administratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji poniższych celów jest 
Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa ( dalej „WP” ). 

W związku z udziałem w konkursie, WP będzie przetwarzać dane osobowe:   

W celu przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach 
konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą 
prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ). W tym celu, dane będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych 
lub do czasu wycofania zgody. 

W celu  rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub 
ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych 
oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie 
dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu. 

W przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej 
oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych 
(dokumentacja wydania nagrody).  Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków 
prawnych administratora  ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 
r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, 
licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i 
skorzystania z prawa do Nagrody. 

WP powołała inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 
iodo@grupawp.pl lub listownie na adres Wirtualna Polska Media S.A., ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 
Warszawa, 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WP 
m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń WP. 

Dane osobowe przetwarzane przez WP z udziałem w konkursie nie będą przekazywane do odbiorców 
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;  

Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w 
podobny sposób istotnie na niego wpływa.  

Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania 
ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia  przetwarzania, jak również 
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania 
danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, 
Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 



W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych. 

Adres z którego zostanie wysłana wiadomość, powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano 
zgłoszenie do konkursu lub wskazano w zgłoszeniu. 

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 


