
1. Dane osobowe Uczestników. 

1.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, czyli spółka 

działająca pod firmą: Dream Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie, adres: ul. Polna 50/618, 00-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000669849, NIP: 7010676599, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.  

1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika z Organizatorem 

można się skontaktować listownie na adres wskazany w pkt. 8.1 Regulaminu lub przez e-mail: 
biuro@dream-project.pl. 

1.3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika: 

1.3.1. w celu prowadzenia Promocji – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przetwarzanie odbywa się przez okres uczestniczenia w Promocji 

przez Uczestnika i okres do dnia pełnego skorzystania przez Uczestnika ze świadczenia 

Organizatora stanowiącego Nagrodę w Promocji, jednakże nie dłużej, niż do momentu cofnięcia 

zgody przez Uczestnika;  

1.3.2. w celu dokonania rozliczenia podatkowego i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanej Nagrody, czyli w 

celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych – podstawą 

prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) – przetwarzanie odbywa się przez okres przechowywania dokumentacji 

podatkowej określony w przepisach prawa podatkowego; 

1.3.3. w celu rozpatrzenia reklamacji, obroną przed roszczeniami kierowanymi przez Uczestnika lub 

kierowania roszczeń wobec Uczestnika w związku z udziałem w Promocji – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw – przetwarzanie odbywa się przez okres 

rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji, do czasu upływu terminu przedawnienia 

roszczeń związanych z Promocją, jak również nie dłużej niż do czasu skutecznego zgłoszenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika. 

1.4. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne. W 

przypadku niepodania danych osobowych na potrzeby udziału w Promocji udział w nim nie 

będzie możliwy.  

1.5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania od Organizatora ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą prawną ich przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego, wskazanego przez 

Uczestnika, administratora. 

1.6. Uczestnik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzania jego danych 

osobowych przez Organizatora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Jednakże cofnięcie zgody będzie oznaczać 

brak możliwości dalszego brania udziału przez Uczestnika w Promocji. Wycofanie zgody 

można dokonać e-mailem lub pocztą tradycyjną, zgodnie z pkt. 8.2 Regulaminu. 

1.7. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że Organizator przetwarza jego dane w sposób 

niewłaściwy, ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

1.8. Odbiorcami Danych osobowych Uczestnika są podmioty świadczące usługi hostingowe, 

informatyczne, księgowe i rachunkowe, podatkowe, prawne, firmy przewozowe lub kurierskie, 

Poczta Polska, jak również podmiot będący wydawcą lub dystrybutorem Kart, wskazany w pkt. 

2.3 Regulaminu, który będzie odpowiedzialny za wysyłkę Kart do nagrodzonych Uczestników. 


