Polityka Prywatności

Poniżej znajdziesz informacje co robimy z Twoimi danymi osobowymi, które nam podajesz przystępując
jako uczestnik do konkursu pod nazwą: „Zostań Twarzą Lenovo Legion!”
Pamiętaj, że jeśli masz jakieś pytania co do poniższych informacji, możesz się z nami skontaktować pod
mailem: konkurs@lenovogaming.pl lub porozmawiaj z Twoim rodzicem/opiekunem, który Ci to
wytłumaczy.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu pod nazwą „Zostań Twarzą Lenovo Legion!”
(„Uczestnik”) w formularzu zgłoszeniowym/ ich przedstawicieli ustawowych zawartych i przetwarzanych
w związku z udziałem w konkursie pod nazwą „Zostań Twarzą Lenovo Legion!” („Konkurs”) jest
Organizator - Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
2. Dane Uczestników i/lub przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu:
2.1. organizacji i prowadzenia Konkursu, powiadomienia i przyznawania nagród oraz rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO) przez czas trwania Konkursu oraz
okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji którym to uzasadnionym interesem
jest marketing bezpośredni Administratora, rozpatrzenie zapytań spornych - reklamacyjnych
odnośnie udziału w Konkursie i ułatwienia kontaktu ze zwycięzcami Konkursu w związku z
uzyskaniem nagrody;
2.2. świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną (art. 6 1 b RODO).
2.3. przygotowania i zawarcia umowy użyczenia na podstawie regulaminu Konkursu w związku z
wygraniem Nagrody, w tym rozpatrywania reklamacji z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.4. marketingu bezpośredniego administratora, w ramach zadania konkursowego wystawionej przez
zwycięzcę Nagrody, o ile zawiera dane osobowe (art. 6 1 f RODO), którym jest promocja;
2.5. marketingu bezpośredniego administratora w zakresie opublikowania wizerunku zwycięzców
nagrody na podstawie zgody (art. 6.1 a RODO).
2.6. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te
przepisy;
2.7. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją
Konkursu do 6 lat od zakończenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak i wynikających z umowy
użyczenia, którym jest prawo do obrony przed roszczeniami.
3. Dane osobowe Uczestników / przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu mogą być
przekazywane dostawcom usług - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z
Lenovo i zgodnie z poleceniami Lenovo:
3.1. dostawcy obsługującemu realizację Konkursu i oraz wydanie Nagród - firmę MKT GROUP sp. z o.o.
ul. Mroczna 5a lok. 45, 01-456 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Połczyńska 93/6, 01-301
Warszawa;
3.2. firmie Active - Marcin Jaszyk Active.pl Sp. z o.o. sp. Komandytowa ul. Giewont 38A, 92-116, Łódź
zbierającej dane osobowe na stronie internetowej Konkursu
4. Dodatkowo zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Uczestników/ ich przedstawicieli
ustawowych mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb Organizatora, w szczególności
doradcom prawnym Organizatora.
5. W zakresie wskazanym przez RODO, Uczestnikowi Konkursu/przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika
Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia, wycofania zgody, jeśli na jej podstawie odbywa
się przetwarzanie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora, w tym profilowania na tej podstawie. Udzielona zgoda może być wycofana w
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każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed jej cofnięciem.
W celu skorzystania z przysługujących praw wskazanych w pkt 5 powyżej Uczestnik Konkursu lub jego
przedstawiciel ustawowy powinien skontaktować się z Organizatorem i przesłać wiadomość na adres email: konkurs@lenovogaming.pl lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 powyżej.
W przypadku uznania, że administrator przetwarza dane osobowe w sposób nieprawidłowy,
Uczestnikowi / przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika Konkursu przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie danych w ramach Konkursu, w tym podanie danych wskazanych w Formularzu
Zgłoszeniowym przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego Uczestnika jest dobrowolne, ale
niezbędne do zweryfikowania czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie, wyrażenia określonych
zgód w związku z udziałem przez Uczestnika w Konkursie, w szczególności, gdy zostanie jego laureatem.
W przypadku konieczności potwierdzenia wieku w ramach zasad Konkursu, administrator może pozyskać
dane osobowe od Uczestnika, a należące do jego przedstawiciela ustawowego w zakresie imię i nazwisko,
które będzie przetwarzał dla swego uzasadnionego interesu (art. 6.1 f RODO), którym jest
zweryfikowanie spełniania wymogów udziału w Konkursie przez Uczestnika. W przypadku gdy na
zasadach wskazanych w regulaminie Konkursu, zgoda na zawarcie umowy dot. używania sprzętu
komputerowego oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku będzie udzielana przez przedstawiciela
ustawowego Uczestnika, wówczas dane osobowe przedstawiciela ustawowego Uczestnika będą
przetwarzane dla celów przygotowania i zawarcia umowy dot. używania sprzętu komputerowego jak i
rozpatrywania ewentualnych reklamacji z niej wynikających (art. 6.1 b RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów udziału w Konkursie,
powiadomienia i przyznania nagrody w tym okres publikacji wizerunku związany z przyznaniem nagrody,
rozpatrzenia reklamacji, potwierdzenia wieku Uczestnika, zawarcia umowy użyczenia jak i przez okres
wynikający z przepisów prawa, w tym podatkowego, okres marketingu do wyrażenia sprzeciwu lub
cofnięcia zgody, jak i przez okres przedawnienia roszczeń, np. wynikających z umowy użyczenia zawartej
na podstawie regulaminu Konkursu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W celu kontaktu z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
należy skorzystać z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt 6 powyżej.

