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Załącznik nr 1 

Polityka prywatności  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w promocji jest 

Organizator, tj. CENTRALBUD HURTOWNIA INSTALACYJNA - GRUPA SBS spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 30c , 85-758 Bydgoszcz, zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000942458, NIP 9532535663, REGON: 340252333, kapitał zakładowy 8 250 000,00 – PLN, 

wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem” lub „Administratorem”.  

2. Organizator informuje, że wszelkie dane osobowe zebrane na potrzeby przeprowadzenia promocji 

będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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 (dalej: „RODO”).  

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem na 

adres mailowy: j.tubilewicz@centralbud.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, tj. ul. 

Przemysłowa 30c , 85-758 Bydgoszcz.  

4. Inspektorem ochrony danych w CENTRALBUD HURTOWNIA INSTALACYJNA - GRUPA SBS 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Justyna Tubilewicz z którym można również się 

kontaktować pod adresem mailowym: j.tubilewicz@centralbud.pl 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do: (i) realizacji łączącej z 

Organizatorem umowy, (ii) przeprowadzenia promocji zgodnie z Regulaminem oraz regulaminem 

miesiecznym, (iii) przekazania osobom uprawnionym nagrody w ramach promocji, (iiii) realizacji 

obowiązków prawnych Organizatora, (iiiii). w niektórych sytuacjach dane mogą być przetwarzane w 

celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Organizatora.  

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: (i) art. 6. ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie 

uzasadniony interes Administratora, który został wskazany poprzez cele przetwarzania w pkt. 5 

powyżej), (ii) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu realizacji postanowień łączącej z Panią/Pana z 

Organizatorem umowy; (iii) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wypełnieniem przez Administratora 

obowiązków prawnych.  

7. Organizator deklaruje, że nie będzie przechowywał danych dłużej niż to konieczne, a zebrane dane 

będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń.  

8. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Organizatora pracownicy i 

współpracownicy. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom, 

takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług 

transportowych, a także podmiotom współpracującym z Organizatorem.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.  
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10. Każdy, którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku promocją ma prawo dostępu do 

swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Każdemu, którego dane zostały 

zebrane lub są przetwarzane w związku z promocją przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych 

prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

11. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Każdy, którego dane zostały zebrane lub są przetwarzane w związku promocją ma prawo 

do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
 


