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Załącznik nr. 2 do REGULAMINU „KONKURSU TARGOWEGO GRUPY SBS” 
 
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w „Konkursie 
Targowym Grupy SBS”  
 
1. Administrator danych osobowych  
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest SBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93, 91-205 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 000091967, której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP 725-182-69-59, REGON 472950776, kapitał zakładowy 1.675.500,00 zł (wpłacony w całości), 
(„Administrator”)  
Kontakt z Administratorem: 
- listownie na adres wskazany powyżej, 
- na adres poczty elektronicznej: marketing@grupa-sbs.pl  
- telefonicznie: +48 42 663 54 00 
 
Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane w siedzibie Administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 
spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego 
 
2. Cele przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz podstawa prawna przetwarzania  
 
Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane odpowiednio w celu:  
– wykonywania czynności marketingowych w zakresie oferowania produktów i usług własnych 
Administratora, w tym obejmujących określenia preferencji i potrzeb uczestnika jak również w celu 
umożliwienia przedstawienia stosownej oferty w oparciu o tak określone preferencje i potrzeby 
uczestnika (informowanie o możliwości i warunkach uczestnictwa  w Konkursie Targowym Grupy SBS; 
- realizacji umowy na uczestnictwo w Konkursie Targowym Grupy SBS; 
- rozpatrywania ewentualnych reklamacji uczestnika;  
- dochodzenia ewentualnych roszczeń jak również podejmowanie obrony w przypadku zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń w stosunku do Administratora; 
- analizy aktywności uczestników oraz jej dokumentacji w celach statystycznych i archiwalnych.  
 
Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych uczestnika jest zgoda udzielona na ich 
przetwarzanie jak również niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  
 
3. Kategorie przetwarzanych danych  
 
W celach wskazanych w pkt 2 powyżej, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: 
dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, firma prowadzonej działalności gospodarczej, numery 
rejestrowe, w szczególności NIP), dane teleadresowe i kontaktowe (w tym adres siedziby, adres e-mail, 
numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja), dane 
teleinformatyczne, dane finansowe, rating firmy, dane dotyczące zawieranych umów i 
przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe związane z umową, data zawarcia umowy).  
 
4. Okres przechowywania danych osobowych uczestnika 
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Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy zawartej z uczestnikiem lub z 
podmiotem, reprezentowanym przez uczestnika, a także w celach archiwalnych - przez okres 
przedawnienia roszczeń z tej umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, 
uczestnik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W 
przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator 
zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zależnie od tego, która z powyższych okoliczności 
wystąpi wcześniej.   
 
5. Odbiorcy danych osobowych uczestnika   

 
W ramach realizacji celu przetwarzania danych osobowych sprecyzowanego w niniejszym dokumencie, 
dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane: 
- podmiotom współpracującym przy realizacji celu przetwarzania w tym przy organizacji konkursu. 
- dostawcom Administratora, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, 
np. dostawcom usług IT.  

- innym przedsiębiorcom korzystającym z usług Administratora i zainteresowanym podjęciem z 
uczestnikiem współpracy gospodarczej. 

 
6. Prawa uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych  
 
Uczestnik posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,  

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

e. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich 
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik ma prawo przesłania swoich danych innemu 
administratorowi danych lub żądania przesłania swoich danych do innego administratora – chyba, że 
takie przekazanie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych,   
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, chyba 
że przetwarzania danych uczestnika jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony ważny interes 
Administratora, 

g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu 
bezpośredniego. 
 
W celu skorzystania ze swoich praw niezbędne jest skontaktowanie się z Administratorem w sposób 
wskazany w pkt 1 powyżej.   
 
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
8. Obowiązek podania danych  
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub świadczenia 
usług przez Administratora. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy i podjęcie 
współpracy z Administratorem. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 


