1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Develey Polska Sp. z o.o.,
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000040165, REGON: 010898648, NIP:
5241017996 wysokość kapitału zakładowego Spółki: 9 660 000,00 zł.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 691 980 198, adresem email
ochrona.danych@develey.com.pl oraz listownie na ww. adres Administratora.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii
Promocyjnej „Kasa na grill-a”/„Kasa na grill-a w wybranych halach”/„Kasa na grill-a w Sklepach
Kaufland, Żabka lub Fresh Market oraz Stokrotka” podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, o
której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –
art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i
składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie Laureatów Nagród w Loterii).
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do 31.12.2024 r.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo
także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny
dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
ochrona.danych@develey.com.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 800 060 035 lub
pisząc listownie na adres ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa.
6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o
ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze).
7. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób
niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak jest niezbędne, aby wziąć
udział w Loterii „Kasa na grill-a”/„Kasa na grill-a w wybranych halach”/„Kasa na grill-a w Sklepach
Kaufland, Żabka lub Fresh Market oraz Stokrotka”.
9. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych APT&right Business
Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kępnej 17a lok. 2, 03-730 Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS:
0000413903, REGON: 146036039, NIP: 5252532704, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 5
000,00 zł w celu realizacji loterii „Kasa na grill-a”/„Kasa na grill-a w wybranych halach”/„Kasa na
grill-a w Sklepach Kaufland, Żabka lub Fresh Market oraz Stokrotka”. Ponadto, Państwa dane mogą
być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający
zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z
realizacją loterii, bankom, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom
administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

10. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

