
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z zapewnieniem właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy 

następujące informacje.  

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?  

Administratorem państwa danych osobowych jest:  

MiP Data & Forensic Sp. z o.o. 

Ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa 

NIP 972-12-43-111 

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy:  

office@recovery.pl lub pisemnie na adres rejestracyjny firmy. 

 

Cel przetwarzania danych osobowych  

1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji czynności niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia konkursu „Opisz swoją historię związaną z utratą danych”,, w 

tym wyłonienia laureatów oraz wysyłki nagród oraz rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe 

laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu ich opublikowania na profilu Administratora w 

serwisie Facebook oraz na internetowej stronie konkursowej Administratora. Na stronie 

konkursowej opublikowane będzie imię i nazwisko laureata Konkursu. Dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie zgody, którą Uczestnik wyraża poprzez wyraźne działanie 

potwierdzające, obejmujące, tj. nadesłania do Administratora materiałów objętych Konkursem 

lub wzięcie udziału w Konkursie. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, tj. czas jego trwania oraz wysyłki nagród, a także przez czas, w 

którym zgodnie z Regulaminem przysługuje Uczestnikowi prawo złożenia reklamacji oraz jej 

rozpatrzenia. 

3. W związku z wygraniem przez laureatów Konkursu nagród, Administratora przekaże dane 

osobowe laureatów operatorowi pocztowemu, bądź firmie kurierskiej, w celu doręczenia 

nagrody. 

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?  



Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do 

kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie. 

 

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 

Przysługuje Państwu w odniesienia do Państwa danych osobowych prawo do:  

1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych  

2. żądanie od Administratora sprostowania danych osobowych  

3. żądanie usunięcia danych osobowych  

4. żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

6. Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. UODO. 

7. prawo do przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

danych osobowych, w tym w unijnym RODO W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa 

danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody 

przed jej wycofaniem. 

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych? 

 Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora 

usług związanych z wysyłką nagród (operatorowi pocztowemu, bądź firmie kurierskiej) oraz usług 

płatniczych; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, podmiotom 

działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji 

oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich 

ani do organizacji międzynarodowych. 

 

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu?  

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.  

 

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?  

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konkursu, tj. czas jego trwania oraz wysyłki nagród, a także przez czas, w którym zgodnie z 

Regulaminem przysługuje Uczestnikowi prawo złożenia reklamacji oraz jej rozpatrzenia. 



Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed wyciekiem. 


