Obowiązek informacyjny wobec uczestników oraz zwycięzców loterii promocyjnej pn.
„Loteria Play w aplikacji Play24”
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Organizatora danych
osobowych uczestników i zwycięzców loterii promocyjnej organizowanej pn. „Loteria Play w aplikacji
Play24”, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
(dalej „Loteria”). Informacje są przekazywane na podstawie art. 13 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”.
Administratorem danych osobowych uczestników i zwycięzców Loterii jest Organizator, tj. FORTIS –
KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471.
Z Organizatorem można skontaktować się mailowo lub listownie:
a) e-mail: fortis@fortis.pl
b) adres pocztowy: ul. Gawińskiego 7, Warszawa
Dane osobowe uczestników i zwycięzców Loterii są przetwarzane w celach: wykonania
postanowień regulaminu Loterii oraz decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
zezwalającej na organizację Loterii, w tym dokonania wyboru zwycięzców, wydania nagród
zwycięzcom, rozpoznania reklamacji; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, który wynika z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych oraz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych; zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami
uczestników, zwycięzców lub osób trzecich.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody przez uczestnika)
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych,
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym Organizator informuje, że prawnie uzasadnionymi
interesami realizowanymi przez administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie swoich
roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony uczestników i
zwycięzców, w tym w zakresie rozpoznawania reklamacji uczestników i zwycięzców loterii.
Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) osobom zatrudnionym u Organizatora;
b) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Organizatora oraz osobom
upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach;
c) organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach postępowania
prowadzonego zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim.
Organizator nie przekazuje
międzynarodowych.
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Dane osobowe są przechowywane:
a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień
regulaminu Loterii, w tym wyboru zwycięzców nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia
odpowiedzi na reklamacje i pytania uczestników do czasu przedawnienia roszczeń
związanych z udziałem w grze hazardowej, tj. usuwane z upływem 6 miesięcy od dnia
zakończenia Loterii;
b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków
wynikających z przepisów prawa przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z
poszczególnych przepisów prawa;
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Organizatora dane będą przechowywane nie dłużej niż przez
okres sześciu lat od momentu zakończenia loterii lub do momentu wniesienia
uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
d) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody od momentu wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji Loterii) do
momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do
momentu odnotowania sprzeciwu;
e) poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie
ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek uczestnika lub
zwycięzcy, wniosek organu nadzorczego.
Uczestnikowi lub zwycięzcy przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c) prawo do przenoszenia danych.
W przypadku, gdy Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody uczestnika,
uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uczestnik oraz zwycięzca mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach
określonych przez RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Organizator informuje, że podanie następujących danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem
wyboru zwycięzców i wydania nagród. W celu odbioru nagrody w loterii zwycięzca powinien podać:
imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, adres do doręczeń, numer PESEL, serię i numer
dokumentu tożsamości oraz obywatelstwo. Konsekwencją braku podania danych jest brak
możliwości spełnienia zobowiązania Organizatora wynikającego z regulaminu Loterii oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

