POLITYKA PRYWATNOŚCI
Akcja #CreateAsUs – Greckie Mity
I. Postanowienia ogólne
Poniżej przedstawiamy zasady ochrony prywatności formularza zgłoszeniowego akcji
„#CreateAsUs – Greckie Mity” („Konkurs”) na stronie internetowej www.createasus.pl
(„Strona Internetowa”).
Administratorem danych osobowych zbieranych na Stronie Internetowej jest Socialyse Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, posiadającą numer
identyfikacyjny NIP: 521-316-05-46, działająca na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000026797, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 774.088 zł („Administrator”).
II. Zbieranie danych
Podczas Twojej wizyty na Stronie Internetowej automatycznie zbierane są informacje o
charakterze technicznym, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego
funkcjonowania naszych stron internetowych oraz w celach statystycznych.
W przypadku zgłoszenia udziału w Konkursie możesz być poproszony o podanie dalszych
danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej, zaś w
przypadku wygranej również adres pocztowy, numer telefonu i ewentualnie dane opiekuna
prawnego. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Konkursu, a w tym wydaniem nagród, sprawozdawczością podatkową i
księgową
Zbierane przez nas dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania.
III. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych uczestników Konkursu jest
niezbędność tych danych dla wykonania naszych zobowiązań wynikających z regulaminu
Konkursu oraz obowiązków prawnych związanych ze sprawozdawczością podatkową i
księgową. Po zakończeniu Konkursu podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych
jest dodatkowo nasz uzasadniony interes prawny, dotyczący oceny zasadności ewentualnych
reklamacji i innych roszczeń zgłaszanych w związku z udziałem w Konkursie.
IV. Ujawnianie danych osobowych
Dane zebrane w ramach Konkursu nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim za
wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa oraz
sytuacji wymienionych poniżej.

Dane osobowe uczestników Konkursu obejmujące imię i nazwisko ujawniane będą
nieograniczonej liczbie osób na Stronie Internetowej w związku z publikacją prac
konkursowych.
Pozostałe dane osobowe uczestników Konkursu ujawniane będą wyłącznie osobom u nas
zatrudnionym i wykonującym czynności związane z organizacją Konkursu. Dane osobowe
uczestników Konkursu mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, którym na
podstawie odrębnej umowy, powierzymy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji Konkursu.
V. Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe uczestników Konkursu przechowywane będą przez czas trwania Konkursu
określony w regulaminie Konkursu, a ponadto przez okres odpowiadający terminowi
przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.
Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą dodatkowo przechowywane przez okres
odpowiadający okresowi przechowywania dokumentów księgowych, wynikającemu z
obowiązujących przepisów prawa.
VI. Pliki cookies
W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych używamy
plików typu cookie, tj. informacji zapisywanych przez serwer na Twoim komputerze, które
serwer może odczytać przy każdorazowym wejściu na naszą stronę.
Pliki cookie nie zawierają Twoich danych osobowych.
Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookie,
co może jednak utrudnić korzystanie z naszych stron internetowych.
VII. Zabezpieczenie danych
Zapewniamy zabezpieczenie danych zbieranych w ramach Akcji zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych.
VIII. Prawa dotyczące danych
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia Twoich danych.
W przypadku, gdy nie brałeś udziału w Konkursie, zakończyłeś swoje uczestnictwo w
Konkursie lub Konkurs zakończył się, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych
osobowych dokonywanego ze względu na uzasadniony interes Administratora. W takim
wypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

IX. Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia udziału w Konkursie, wydania
nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować niedopuszczeniem do udziału
w Konkursie lub niemożliwością odbioru nagrody.
Niepodanie w treści reklamacji danych osobowych umożliwiających identyfikację jej autora
może skutkować pozostawieniem jej bez rozpoznania.
X. Kontakt
We wszystkich sprawach dotyczących danych zbieranych w ramach Konkursów możesz
kontaktować się z nami poprzez adres e-mail: office.poland@havasmedia.com lub pisemnie na
adres:
Socialyse Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
XI. Prawo zgłoszenia skargi
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa lub do innego organu nadzorczego ustanowionego na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

