Polityka Prywatności
Witamy serdecznie na stronie loterii promocyjnej pod nazwą „Prymat…i chcesz więcej!” (dalej :
Loteria)
Mamy nadzieję, iż udział w naszej Loterii przysporzy Państwu wielu radości i miłych chwil.
Organizatorem Loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS
pod numerem 0000348260, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, NIP 1231209054,
REGON 14232005100000.
Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z
przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji,
wydania Nagród i ogłoszenia wyników.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1781).
1.
a) Administratorem danych osobowych jest spółka First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
-)listownie: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa;
-) na adres elektroniczny: dane@1stline.pl, numer telefonu: +48 22 50 80 180
b) Administratorem danych jest w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Loterii
jest również PRYMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu
Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, wpisana pod numerem KRS
0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517.
Możecie się Państwo skontaktować z administratorem:
listownie: PRYMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu
Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój
na adres elektroniczny: rodo@prymat.pl
2. Cele i podstawy przetwarzania
Cele wspólne dla administratorów wskazanych w ust.1
a) Twoje dane osobowe jako Uczestnika Loterii przetwarzamy w celu przeprowadzenia procedur
związanych z jej organizacją oraz wyłonienia Laureatów. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratorów, a opisanych w ustępie poprzednim.
Cele wyłączne dla administratora wskazanego w ust.1 punkt a) :

b) Jeśli złożysz reklamacje Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na potrzeby
postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);
c) Jeśli przyznana zostanie Ci nagroda (zostaniesz Laureatem), to podane przez Ciebie dane
osobowe, będziemy przetwarzać w procedurze weryfikacji. Następnie jeśli zostaniesz
pozytywnie zweryfikowany (zostanie przyznany Ci status Zwycięzcy), Twoje dane osobowe
będziemy przetwarzać w procedurze wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora. To jest posiadanie
potwierdzenia wydania nagrody osobie uprawnionej, wypełnienie obowiązków organizatora
loterii oraz udokumentowanie rozliczenia zobowiązań podatkowych.
d) Jeśli wystąpisz o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, to będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe również w tym celu. Podstawą przetwarzania danych
osobowych jest. ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 847.). W dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do
przeprowadzenia kontroli procesu organizacji gry hazardowej.
e) Jeśli wygrałeś nagrodę powyżej 2 280 zł, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu
wprowadzenia ich do ewidencji wygranych wydanych (wypłaconych) wygranych powyżej
2 280 zł, którą jako organizator gry hazardowej jesteśmy zobowiązani prowadzić. Podstawą
przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz w dalszym okresie przepisy prawa
uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii.
f) Jeśli wygrałeś nagrodę o równowartości 2 000 euro bądź większej (niezależnie czy była to
pojedyncza wygrana czy kilka wygranych dających taką sumę) będziemy przetwarzać Twoje
dane osobowe w celu realizacji zobowiązań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest w procedurze weryfikacji tożsamości
w ramach stosowanych przez nas procedur środków bezpieczeństwa finansowego.

3. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą trafić dane będą:
a) operatorzy bankowi przy pomocy, których będziemy dokonywać wypłaty wygranych w
postaci przelewów bankowych;
b) firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, z którymi zawarliśmy umowę
na świadczenie usług serwisowych czy informatycznych.
Odbiorcami do których mogą być przekazane również Państwa dane osobowych będą strony
i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do przeprowadzenia kontroli organizacji gier
hazardowych oraz wypełnienia zobowiązań podatkowych.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane będą:
a) W zakresie wskazanym w ustępie 2 punkcie a) są przetwarzane do zakończenia Loterii;.
b) W zakresie wskazanym w ustępie 2 punktach b)-e) są przetwarzane przez okres 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata
(wydanie).
c) W zakresie wskazanym w ust.2 punkcie f) są przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od
pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymali Państwo nagrodę.

d) Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani przez
przepisy prawa bądź decyzją uprawnionego organu państwowego.

5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Mają również Państwo prawo do ograniczenia lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub,
z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby podającej dane osobowe wobec przetwarzania
niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych przez Uczestników podczas dokonywania zgłoszenia do Loterii jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w niej udziału. Podanie danych osobowych przez Laureatów
jest konieczne do przeprowadzenia procedury weryfikacji i otrzymania nagrody, niepodanie tych
danych przez Laureata skutkuje negatywną weryfikacją i nieprzyznaniem prawa do nagrody. W
przypadku osób składających reklamacje, obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów
prawa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
Gwarantujemy Państwu pełną poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, które
zbieramy.
Jeśli nie znajdą Państwa informacji, której poszukujecie prosimy o kontakt poprzez formularz
kontaktowy w zakładce „KONTAKT”.

