Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w „Wierzymy w Twój plan”
Administrator
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu "Wierzymy w Twój plan”,
przetwarzanych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwy miejscowości, nr
pożyczki Zgłoszenia Konkursowego w formie opisu jest Provident Polska S.A., z siedzibą
w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189 Warszawa), wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389,
zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w
wysokości 142 900 000, 00 zł, który został wpłacony w całości (Organizator Promocji).
Dane kontaktowe
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: bok@provident.pl,
telefonicznie pod numerem: 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia
według taryfy operatora) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: IOD@provident.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w następujących celach:
 wzięcia przez Panią/Pana udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu, w tym
w celu wydania nagród i rozpatrywania reklamacji – dane będą przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO);
 w przypadku otrzymania nagrody w celu wypłaty tej nagrody oraz realizacji obowiązków
prawnych wynikających z przepisów księgowych i podatkowych – dane będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;;
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas realizacji Konkursu oraz przez okres
przedawnienia roszczeń wynikających z ewentualnych reklamacji.
W przypadku otrzymania nagrody, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu
wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów księgowych
i podatkowych.
Informacja o dobrowolności albo wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach związanych z
uczestnictwem w Konkursie. Sprzeciw ten jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w
Konkursie.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem
danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

