
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Südzucker Polska SA z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 6, 54-424 (dalej „Südzucker Polska”). 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Stronę Internetową, mogą Państwo 

kontaktować się z nami pod adresem: e-mail Südzucker Polska: sekretariat@suedzucker.pl lub pod adresem e-

mail Inspektora Ochrony Danych Südzucker Polska: Inspektor.Danych.Osobowych@suedzucker.pl. Możliwy jest 

też kontakt pisemny pod adresem siedziby Südzucker Polska lub telefoniczny pod numerem tel. +48 71 79 

88 900. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest: 

− wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Südzucker Polska, wówczas podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. rawnie uzasadniony interes Südzucker Polska 

wynikający z realizacji postanowień Regulaminu, w tym rozpatrywanie reklamacji – - wówczas podstawą 

prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

− w przypadku, jeżeli Uczestnik Konkursu wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera Südzucker Polska – 

wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w 

Konkursie oraz zrealizować prawa do Nagrody. Uczestnik ma prawo wycofać w każdym czasie udzieloną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Südzucker Polska przez czas trwania Konkursu, jego 

rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji lub przed krótszy okres w przypadku, gdy 

zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych. Przechowywanie danych po ustaniu ww. celu może mieć miejsce, 

jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku dane są usuwane, jeżeli upłynie określony 

w ww. przepisach prawa dozwolony okres przechowywania. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Südzucker 

Polska przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór 

nad ochroną danych osobowych. 

Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), ani 

nie będą przekazywane przez Südzucker Polska do państw trzecich. 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. 

podmioty świadczące usługi IT), Realizatorowi Konkursu, firmie księgowej, oraz organom administracji oraz sądom 

na podstawie stosownych przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.  
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