
Aneks do Regulaminu Promocji pod nazwą ,,FORTUNA 2018’’ 

1. Paragraf II Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: 

II. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Promocji jest Organizator Promocji. 

2.  Administrator przetwarza następujące dane Uczestników Promocji: 

a. imię i nazwisko 

b. adres zamieszkania 

c. data urodzenia 

d. PESEL 

e. adres e-mail 

f. numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego 

g. urząd skarbowy 

h. nazwa dystrybutora 

3. Administrator danych przetwarza dane Uczestników w celu realizacji działań związanych z Promocją oraz w 

przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody, w celu przesyłania informacji o produktach i usługach 

oferowanych przez Organizatora oraz o projektach marketingowych organizowanych przez Organizatora.  Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Dane osobowe pozyskane na potrzeby przeprowadzania Promocji będą przetwarzane na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe w zgłoszeniu do Promocji ma prawo wglądu do swoich 

danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, otrzymania 

kopii danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji jak również 

przyznanie i odbiór nagrody. 

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania wyrażonych zgód w dowolnym momencie, a tym samym usunięcia 

swojego zgłoszenia z Promocji w dowolnym momencie trwania Promocji, poprzez przesłanie wiadomości za 

pośrednictwem poczty e-mail na adres: cheminova.polska@fmc.com. Uczestnikowi przysługuje także prawo do 

wycofania zgód marketingowych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-

mail na adres cheminova.polska@fmc.com. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgód przed ich wycofaniem. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych 

osobowych Uczestnika po wycofaniu wyrażonych zgód, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów umożliwiających 

dalsze przechowywanie tych danych w celach związanych z ochroną roszczeń i dochodzenia praw. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na 

rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy 

marketingowe. 

8. Administrator ma prawo przekazywać dane do państwa trzeciego, w przypadku którego Komisja Europejska 

stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.  

9. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji. 

10. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą 

przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym. 

11. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, polegających w szczególności na 

przesyłaniu informacji o produktach i usługach oferowanych przez Organizatora, konkursach, loteriach, szkoleniach 

organizowanych przez Organizatora lub innych projektach,  jedynie za jego dobrowolnie udzieloną zgodą. 

12. Udzielenie zgody w celach marketingowych, o których jest mowa w powyższym zdaniu nie jest warunkiem udziału w 

Promocji. 

 

2.   Aneks wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.  
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