
Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu 
Rób przeglądy i zdobywaj nagrody 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych – jako uczestnika konkursu Rób przeglądy i zdobywaj 

nagrody jest SPEED CAR Sp. z o.o. al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik (zwanym dalej również 
„ADMINISTRATOR” lub „ORGANIZATOR”) 
 

2. Organizatorem konkursu jest SPEED CAR Sp. z o.o. al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik 
Zasady organizacji konkursy zostały opisane w „Regulaminie konkursu Rób przeglądy i zdobywaj 
nagrody” 
 

3. Zakres przekazywanych/przetwarzanych danych osobowych: 
• imię i nazwisko uczestnika konkursu 
• numer telefonu uczestnika konkursu 
• numer rejestracyjny pojazdu, na którym wykonano badanie techniczne (wg regulaminu konkursu) 

 

4. Dane osobowe, które nam Państwo przekazują będziemy przetwarzać w następującym celu: 
a) udział w konkursie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

(wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych jak również do obsłużenia procesu 
reklamacyjnego i obsługi prawnej tego procesu ) 

c) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu niezbędnym do obsługi konkursu (prawnie uzasadnione cele 
Administratora) 
 

5. Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)  
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny 
do przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody przez 
Uczestnika, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku. 

 

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych 
a) Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa. 
b) Dane Uczestników Konkursu nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim. 
c) SPEED CAR Sp. z o.o. jako Administrator Danych oświadcza, że nie prowadzi komercyjnego obrotu 

bazami danych Klientów pozyskanymi w procedurze wg pkt 4 – cel przetwarzania danych 
 

7. Uprawnienie Uczestnika Konkursu, którego dane osobowe są przetwarzane 
a) Uczestnik, który wyraził zgodę Administratorowi na przetwarzanie swoich danych osobowych posiada 

prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

b) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych lub nie wyrażenie zgody 

w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie wykonaniem usługi 
 

8. Kontakt – osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych 
a) Zadania Administratora danych realizuje Prezes Zarządu Speed Car Sp. z o.o. 
b) Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w SPEED CAR Sp. z o.o. jest Inspektor Ochrony 

Danych: 
• adres e-mailowy: inspektor.odo@speedcar.pl 


