
Treść oświadczeń 

1. Oświadczam, iż zgłosiłam/-em swój udział w konkursie „„Długotrwałe doznania zmysłowe z 

Lenor Secrets i Lenor Unstoppables.” oraz zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu i 

akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych 

osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z postanowieniami z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 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 (RODO) w celu udziału w ww. 

konkursie objętym Regulaminem. 

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że 

1) Administratorem moich danych osobowych jest  Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wołoska 5, 02-675 Warszawa, KRS: 0000439887, NIP: 5272686764, REGON: 146393673. 

2) Moje dane osobowe będą wykorzystane w celach uczestnictwa w konkursie, tak aby realizować 

prawa i obowiązki stron w nim zawarte, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz wypełniania przez 

Administratora oraz Organizatora ciążących na nich obowiązków prawnych, w szczególności: 

wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań 

podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci lub usług, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3) Jeżeli chcę wziąć udział w konkursie dobrowolnie zgłaszam w nim swój udział podając swoje dane 

osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres e-mail, 

numer telefonu, paragon zakupu, a brak ich podania może uniemożliwić Organizatorowi lub 

Administratorowi spełnienie ich obowiązków. 

4) Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora lub Administratora w okresie mojego 

uczestnictwa w konkursie oraz w okresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich 

zobowiązań umownych. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu zakresu do danych niezbędnych 

do wypełniania ciążących na Organizatorze oraz Administratorze obowiązków prawnych, 

przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub 

zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku mojego sprzeciwu, w tym okresie 

moje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ww. 

podmiotów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, 

nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. Jeżeli moje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie 

zgody, będzie to trwało nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę wycofam. Przykładowo, moje 

dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie 

umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług muszą być przechowywane przez 

okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa 

prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

5) Mogę złożyć do Administratora wniosek dotyczycący moich danych osobowych o: poprawienie 

danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych; usunięcie danych przetwarzanych 



bezpodstawnie; ograniczenie przetwarzania danych osobowych; przeniesienie danych do innego 

administratora danych. 

6) Na mój wniosek zostanie mi udzielone potwierdzenia, czy moje dane osobowe są nadal 

przetwarzane oraz, że mam do nich dostęp. 

7) Jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie 

zgody, mogę tę zgodę w każdej chwili wycofać. 

8) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Moje dane osobowe mogą być udostępnione: 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności: I. 

podwykonawcom w procesie organizacji konkursu, w tym w szczególności organizatorowi; II. 

podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne; III. podmiotom 

prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi; IV. 

podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym prawne; 

b) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: I. 

operatorom pocztowym; II. bankom i instytucjom płatniczym. 

10) Aby lepiej dopasować komunikację do moich potrzeb, moje dane zostaną zintegrowane z innymi 

danymi, które Administrator mógł zebrać o mnie z innych źródeł oraz od stron trzecich. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności Administratora i inne 

informacje dostępne na stronie https://www.navoorbico.pl/pl/prawny/privacy-general-

navoorbico. 

4. Ponadto oświadczam, że Orbico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , jako Administrator danych 

i w celu realizacji ww. konkursu objętego Regulaminem zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu ma prawo powierzenia ich do przetwarzania w tym celu TQ Group Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, KRS nr 0000255462. 

5. Oświadczam, iż podane dane osobowe są prawdziwe i ponoszę wszelką odpowiedzialność za 

ich treść oraz jestem świadoma/y konsekwencji wynikających z fałszowania danych 

osobowych. 

6. Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem POLOmarket Sp. z o.o., pracownikiem i 

współpracownikiem TQ Group Sp. z o.o., pracownikiem Orbico Sp. z o.o., oraz członkiem ich 

najbliższych rodzin. Jak również osoby znajdujące się pod ich opieką lub kuratelą. 
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