Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z rejestracją na niniejszej stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej
przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Kostrzynie, z siedzibą w Kostrzynie, 62-025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5 wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000222483, posługująca się
numerem REGON 630303023 oraz NIP 7791011327, o kapitale zakładowym w wysokości
715 000 000,00 zł, w całości wpłaconym;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora zapraszamy do
kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres bok@biedronka.eu lub
telefonicznie pod numerem (22) 205 33 00;
3. Twoje dane osobowe, przetwarzane będą w celu:
a) dokonania rejestracji na Stronie Internetowej i świadczenia usług polegających na
udostępnieniu Tobie materiałów edukacyjnych, do wykorzystania podczas zajęć z uczniami klas
I-III szkół podstawowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
b) a w przypadku zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu „Szkolne Przygody Gangu
Słodziaków”, zwanego dalej również „Konkursem”– w celu zorganizowania, przeprowadzenia
rozstrzygnięcia Konkursu oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z
uczestnictwa w Konkursie, w przypadku Państwa zgłoszenia do Konkursu – podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest
możliwość przeprowadzenia Konkursu, do którego się Państwo zgłoszą,
4. Twoje dane będą przetwarzane
a) przez okres od Twojej rejestracji na Stronie Internetowej, do zakończenia Konkursu lub, a w
przypadku Państwa przystąpienia do Konkursu – do zakończenia Konkursu lub Państwa
uczestnictwa w Konkursie, w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu
udostępniania materiałów edukacyjnych opublikowanych na Stronie Internetowej, a także
organizacji Konkursu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z udostępnienia
materiałów edukacyjnych oraz uczestnictwa w Konkursie (w tym dokumentacji rozliczeniowej),
b) przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone
zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane
osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
5.

6.
7.

8.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia swoich danych.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem rejestracji w
Serwisie i uzyskania dostępu do materiałów edukacyjnych, a także warunkiem udziału w Konkursie
lub dostarczenia nagród w Konkursie, o ile przystąpisz do Konkursu. Nie jesteś zobowiązany/a do
swoich danych jednak konsekwencją ich niepodania jest brak dostępu do materiałów edukacyjnych
opublikowanych na stronie oraz brak możliwości udziału w Konkursie.
Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora
w związku z udostępnianiem materiałów edukacyjnych na Stronie Internetowej, realizacją i
przeprowadzeniem Konkursu, w tym Organizatorowi Konkursu Great Minds Pawlikowska-Poleszak i
Nieściuszko-Bujnicka Spółka Jawna, dostawcom usług IT oraz osobom trzecim, w szczególności

uprawnionym organom 
jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.

