1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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
(„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), („RODO”),
Organizator Loterii informuje, że administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest
Organizator Loterii, czyli OEX CURSOR S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235) przy
ul. Równoległej 4a, KRS: 0000338509, NIP: 5213141885, REGON 017249077.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email: iodo@cursor.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
2. Administrator danych osobowych informuje, że:
a. dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotem Loterii, tj.:
- w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii zgodnie z
Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Loterii i obowiązków
sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych
(art. 6 ust.1 lit. f RODO),
3. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/
uzupełnienia/ usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania bądź wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody lub ewentualnego
złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: pracownicy i współpracownicy Administratora, a
także inne podmioty, działające na zlecenie Administratora, przy pomocy których przeprowadzana
jest Loteria (podwykonawcy), m.in. dostawcy usług informatycznych/telekomunikacyjnych, dział
księgowo - finansowy.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii
i wydaniem nagród, przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania
dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą
przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie nagród, w celu
udokumentowania wyników loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
6. Dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

