
1. Współadministratorami danych osobowych są: 

a) Podmiot Zlecający Akcję Promocyjną tj. Beko S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 

366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-

73-573, REGON 013222874, 

nr BDO 000034099 (dalej: „Beko”), oraz  

b) Organizator Akcji Promocyjnej tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą  

w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca 

kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel.: 

+48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29.  

2. Współadministratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji Akcji Promocyjnej. Wszelkie żądania, 

pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach Akcji Promocyjnej 

lub związanych z nimi praw należy kierować pisemnie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. 

Wołoska 18, (02-675) Warszawa lub mailem na adres: dane@uniqueone.pl. 

3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Beko 

wykraczających poza powyższy zakres, prosimy o kontakt z powołanym w Beko inspektorem 

danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor.rodo@beko.com.pl. Z inspektorem można się 

również skontaktować 

się wysyłając korespondencję na adres korespondencyjny Beko. 

4. Przetwarzanie dane zgromadzone w ramach realizacji niniejszej Akcji Promocyjnej będą 

przetwarzane w następujących celach: 

a) wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy zawartej w wyniku 

akceptacji niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 

osobowych stanowiart. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla  celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Współadministratorów obejmujących: weryfikowanie 

zgodności Formularza i Zgłoszeń z Regulaminem Akcji i rozpatrywanie reklamacji, 

przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych, zarządzanie wnioskami o 

realizację praw, ewidencjonowaniu historii Zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności, 

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, wewnętrzne cele biznesowe, 

wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w ramach wewnętrznych rozliczeń 

Współadministratorów, weryfikacja zgodności z procedurami wewnętrznymi 

Współadministratorów,  



c) spełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa 

podatkowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków 

prawnych, którym podlegają Współadministratorzy – w tym zakresie podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii 

danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z 

szczególną sytuacją osoby wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora operatorowi pocztowemu 

lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za realizację wysyłki nagród. Podmiotom tym 

zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagród. Dane 

osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp 

podmioty, którym odpowiedni Współadministrator danych jest zobowiązany podać te dane, w 

szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i 

egzekwowania prawa.  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Akcji Promocyjnej lub (w przypadku uczestników składających reklamację) 

rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 

uczestnictwa w Akcji Promocyjnej oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości 

otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia 

reklamacji.   

8. Współadministratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników 

odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, 

poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem 

lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez 

Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

9. 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.  

10. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa związany z 

prowadzeniem dokumentacji księgowo-rozliczeniowej. W pozostałym zakresie Dane Osobowe 

będą przechowywane 

do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe 

będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie. 


