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POLITYKA PRYWATNOŚCI KONKURSU „JAZDA NAJNOWSZĄ HONDĄ NSX W LIPSKU” 
 

Definicje 
Konkurs – konkurs „Jazda najnowszą Hondą NSX w Lipsku”, dostępny pod adresem internetowym 
https://main.pl/szkolenia/konkurs/ 

Organizator – organizator Konkursu - MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9 01-
211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 
0000560747, NIP: 5252620555, REGON: 361665837, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł 

Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w konkursie, która zgłosiła swój udział w konkursie zgodnie 
z Regulaminem. 

Regulamin – regulamin Konkursu dostępny pod adresem https://main.pl/szkolenia/konkurs/regulamin 

Zwycięzca – osoba wyłoniona spośród Uczestników jako zwycięzca Konkursu uprawniony do 
otrzymania nagrody.  

 

Zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu 
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy 
firmy oraz stanowiska (a także adresu, w przypadku Zwycięzcy lub złożenia reklamacji) będą 
przetwarzane: 

a) w celu umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, organizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy 
i przekazania Zwycięzcy nagrody (art. 6 ust.1 lit. f RODO);  

b) w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, w szczególności 
obowiązków podatkowych (art. 6 lit. c RODO); 

c) w celach marketingowych Organizatora i pozostałych podmiotów należących do grupy 
kapitałowej, do której należy Organizator (EIP Group), na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO);  

d) w związku z obsługą ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej, do której 
należy Organizator (EIP Group) oraz podwykonawcom Organizatora w związku z organizacją 
Konkursu i ogłoszeniem Zwycięzcy, a także podmiotom uprawnionym do otrzymania danych 
osobowych Uczestników na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu, a dane 
osobowe Zwycięzcy przez czas do odbioru nagrody oraz przez okres przedawnienia roszczeń, 
które mogą powstać z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Zwycięzcy mogą być 
przechowywane przez okres dłuższy, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa w 
zakresie przechowywania dokumentacji. Dane w związku z ich przetwarzaniem w celach 
marketingowych będą przechowywane przez okres ich przydatności, najdłużej zaś do czasu 
cofnięcia zgody.  
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5. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; 

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych; 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego do momentu cofnięcia zgody; 

e) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

g) przenoszenia swoich danych osobowych; 

6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. 

8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu realizacji praw, o których 
mowa w pkt 5 powyżej prosimy o kontakt na adres e-mail: iod@eipgroup.pl, pod numerem telefonu: 
22 339 18 60 lub listownie na adres siedziby Organizatora. 

 

 


