
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Konkursu oraz Akcji promocyjnej 

pn. „Konkurs Rio Mare RAZEM DLA OCEANÓW” 

(konkursriomare.pl) 

Definicje 

Administrator 

danych 

/ 

Administratorzy 

danych 

Podmiot zlecający – Bolton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie, ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, 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: 0000123681, posiadająca 

numer NIP: 5271042510, numer REGON: 011404507, który powierza 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników i/lub Laureatów Organizatorowi 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

/ 

Organizator – YELLOWCUPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000943221, posiadająca 

numer NIP: 6793229679, numer REGON: 520804380 

Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których 

Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu 

Konkurs wydarzenie promocyjno-reklamowe w formie konkursu pod nazwą „Konkurs Rio 

Mare RAZEM DLA OCEANÓW” realizowane przez Organizatora na zlecenie 

Podmiotu zlecającego w ramach prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej na zasadach wynikających z Regulaminu Konkursu 

Akcja promocyjna wydarzenie promocyjno-reklamowe w formie sprzedaży premiowej organizowane 

przez Organizatora na zlecenie Podmiotu zlecającego, w związku z Konkursem, 

na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Akcji promocyjnej, który 



dostępny jest w Serwisie, tj. na stronie internetowej konkursriomare.pl, a także 

w siedzibie Organizatora i Podmiotu zlecającego 

RODO 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) 

Serwis strona internetowa przygotowana na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 

dostępna pod adresem konkursriomare.pl 

Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik 

uzyskuje dostęp do Serwisu 

Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu, w tym Uczestnik i/lub Laureat 

Zbiór danych oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez 

Administratora Danych 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. W niniejszym dokumencie Użytkownik uzyska informacje na temat ogólnych zasad przetwarzania 

danych przez Administratorów wykorzystywanych w związku ze świadczeniem usług drogą 

elektroniczną przez Administratora danych z wykorzystaniem Serwisu w zakresie wynikającym 

z Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Akcji promocyjnej dostępnego w Serwisie, a także 

informacje o Administratorach danych (w rozumieniu art. 13 RODO).  

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą z dnia  

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami odnoszącymi się do 

przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.  

3. W związku z wprowadzoną przez Administratorami danych Polityką Ochrony Danych dochowuje on 

należytej staranności w procesach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. 

W szczególności stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie 

ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto dostęp do przetwarzanych danych mają 

wyłącznie osoby upoważnione i podmioty działające na jego wyraźne polecenie.  

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu dokonywane jest 

w zakresie wskazanym w § 2 (Klauzula informacyjna). 

5. Serwis wykorzystuje Cookies w zakresie i na zasadach określonych w Polityce cookies dostępnej 

w Serwisie. 



6. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

§ 2 Klauzula informacyjna 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Konkursie oraz Akcji promocyjnej: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników i/lub Laureatów w Konkursie oraz Akcji 

promocyjnej przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz Akcji promocyjnej jest 

Podmiot zlecający, tj. Bolton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, 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: 0000123681, posiadająca numer NIP: 5271042510, numer REGON: 011404507, który 

powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników i/lub Laureatów Organizatorowi na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

2) Administratorem danych osobowych Laureatów w Konkursie, przetwarzanych w celu 

prowadzenia rozliczeń rachunkowo-podatkowych w związku z wydaniem nagród 

w Konkursie jest Organizator, tj. YELLOWCUPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: 0000943221, posiadająca numer NIP: 6793229679, numer REGON: 

520804380 

2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej również 

RODO) oraz przepisów powszechnie obowiązujących  

3. Z Administratorami można skontaktować w następujący sposób: 

Z Organizatorem: 

1) pocztowo – wysyłając pismo w swojej sprawie na adres siedziby Organizatora, 

2) mailowo – wysyłając maila na skrzynkę mailową Organizatora konkursy@yellowcups.pl. 

Z Podmiotem zlecającym:  

1) mailowo: mail@boltonpolska.pl lub  

2) pocztowo – wysyłając pismo w swojej sprawie na adres siedziby Podmiotu zlecającego. 

4. Podmiot zlecający przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

1) organizacji Konkursu oraz Akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

2) obsługi zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie oraz Akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO),  



3) weryfikacji prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO), 

4) wyłonienia Laureatów Konkursu oraz przyznanie nagród w Akcji promocyjnej i wydania 

nagród Laureatom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

5) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestnika i/lub Laureata Konkursu oraz 

Akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),   

6) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

Uczestników i/lub Laureatów Konkursu oraz Akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

5. Organizator przetwarza dane w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych w zakresie 

rachunkowo-podatkowym w związku z wydaniem nagród w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO). 

6. W związku z Akcją promocyjną i Konkursem przetwarzane będą następujące dane osobowe 

Uczestników i/lub Laureatów, w zakresie i na zasadach wynikających z Regulaminu Akcji 

promocyjnej oraz Regulaminu Konkurs, w tym:  

1) imię i nazwisko, 

2) numer ewidencyjny PESEL lub w przypadku jego braku data urodzenia oraz obywatelstwo, 

3) adres e-mail, 

4) numer telefonu, 

5) adres zamieszkania, 

6) data urodzenia, 

7) seria i numer dokumentu tożsamości, 

8) dane paszportowe uczestników imprezy turystycznej, 

9) właściwy urząd skarbowy. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i/lub Laureata (oraz ewentualnie ich przedstawicieli 

ustawowych) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz Akcji 

promocyjnej lub odebrania nagrody – ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Konkursu oraz 

Akcji promocyjnej i/lub odebranie nagrody. 

8. Dane osobowe Uczestników i Laureatów przetwarzane będą przez Podmiot zlecający do czasu 

zakończenia Konkursu oraz Akcji promocyjnej oraz do czasu utraty/przedawnienia ewentualnych 

roszczeń (2 lata liczone od końca roku, w którym wydano nagrodę w przypadku Laureatów; 2 lata 

liczone od końca roku, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz Akcji promocyjnej przypadał 

termin wydania nagród - w przypadku Uczestników).  

9. Dane osobowe Laureatów przetwarzane będą przez Organizatora do czasu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (5 lat liczonych od końca roku, w którym 

wydano nagrodę). 

10. Odbiorcami danych Uczestników mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych umożliwiających 

przeprowadzenie Konkursu oraz Akcji promocyjnej oraz podmioty świadczące usług prawne 



i księgowe. Dane osobowe Laureatów mogą być także udostępniane podmiotom świadczącym 

usługi przewozu towarów.  

11. Dane osobowe Uczestników i Laureatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

12. Administratorzy nie stosują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

13. Uczestnicy i Laureaci mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych z uwagi 

na szczególną sytuację (w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z wybranym 

Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 3 powyżej.  

14. Uczestnik oraz Laureat może także wnieść skargę do organu nadzorczej zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


