Polityka prywatności
§ 1 Informacje
(1) Miło nam poinformować o przetwarzaniu danych osobowych w ramach udziału w konkursie Schleich
– Zaczarowany Renifer. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np.
imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania użytkowników. Niniejsze oświadczenie o ochronie
prywatności dotyczy uczestnictwa w konkursie Kampanii Świątecznej trwającej od 1 października do 6
grudnia 2021 r. Wszelkie inne wizerunki, produkty lub usługi firmy Schleich mogą podlegać innym
informacjom o ochronie prywatności podanym w ramach odnośnej obecności.
(2) Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) w
odniesieniu do tego konkursu jest
Schleich GmbH
Am Limes 69
73527 Schwaebisch Gmuend
Niemcy (niemiecki)
T: +49 (0) 7171 8001 0
schleich@schleich-s.de
www.schleich-s.com
Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć w identyfikacji dostawcy naszych stron internetowych
(metryczka).
Z inspektorem ochrony danych naszej firmy można skontaktować się pod powyższym adresem
pocztowym z dopiskiem „Inspektor ochrony danych firmy” ("The company data protection officer") oraz
pod adresem e-mail: datenschutz@schleich-s.de.
(3) Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do uczestnictwa w konkursie. Organizator
przetwarza dane uczestnika i inne dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych obowiązującego w UE (RODO). Przetwarzanie w celu przeprowadzenia
konkursu odbywa się na podstawie art. 6 I str. 1 lit. b) RODO. Każdy uczestnik ma możliwość wniesienia
sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO oraz prawo do informacji, poprawiania lub usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i prawo do przekazywania danych. Każdy użytkownik ma również prawo do złożenia skargi
do organu nadzorczego ds. ochrony danych dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez
organizatora. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do
przeprowadzenia konkursu.
(4) Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie danych osobowych w celach
reklamowych, na przykład w celu subskrypcji biuletynu w ramach uczestnictwa w konkursie, niezbędne
dane kontaktowe będą przechowywane w naszej bazie danych reklamowych i wykorzystywane do
kontaktowania się z użytkownikiem na podstawie udzielonej zgody aż do odwołania.

(5) Dane osobowe przetwarzane w ramach udziału będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu. Zgodnie z przepisami prawa dane te będą wykorzystywane wyłącznie do
celów reklamowych i badań rynkowych za odrębną zgodą osoby zainteresowanej. We wszystkich innych
aspektach obowiązują postanowienia naszego oświadczenia o ochronie danych, dostępnego pod
adresem www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/.
§ 2 Twoje prawa
(1) Masz wobec nas następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
- Prawo do informacji,
- Prawo do sprostowania lub usunięcia,
- Prawo do ograniczenia przetwarzania,
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- Prawo do przekazywania danych.
(2) Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych dotyczącą
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
§ 3 Osoby trzecie
W pewnym zakresie organizator może wykorzystać zewnętrznych usługodawców do przetwarzania
danych w ramach konkursu, np. usługodawców technicznych w celu zapewnienia przestrzeni do
przechowywania stron internetowych lub udostępnienia aplikacji konkursowej i jej funkcji oraz do np.
usługi dostarczania paczek w celu dostarczenia nagród. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez
organizatora i są związane naszymi instrukcjami na wypadek przetwarzania danych w imieniu
organizatora. Jeśli ci usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG) spełniane są wszelkie dodatkowe wymogi zgodnie z art. 44 i następnymi RODO.
Twoje dane osobowe przekazane do udziału w konkursie nie będą oczywiście przekazywane osobom
trzecim w celach reklamowych zgodnie z przepisami ustawowymi.
§ 4 Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub odwołanie prawa do ich przetwarzania
(1) Wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych można w dowolnym momencie odwołać. Takie
odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po przekazaniu ich nam.
(2) Jeśli opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na wadze interesów, możesz sprzeciwić się
ich przetwarzaniu. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności do
wykonania umowy z Tobą, co zostało opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. W przypadku
wniesienia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać
Twoich danych osobowych w wykonywany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu,
zbadamy sytuację i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy je, bądź wskażemy istotne
powody przemawiające za ochroną, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych prosimy o skontaktowanie się z nami,
korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Na wszelki wypadek chcielibyśmy zwrócić uwagę,
że ze względów technicznych nie można zagwarantować całkowitej poufności informacji przekazywanych
za pośrednictwem Internetu, dlatego też po porozumieniu się z nami zalecamy inną metodę
przekazywania informacji poufnych.

