
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Brick Award 2019 – edycja polska 

 

Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. jako organizator Konkursu Brick Award 2019 – edycja 

polska, w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa 

danych osobowych w związku ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie, przyjmuje niniejszy dokument 

zwany Polityką Prywatności.  

 

Polityka Prywatności jest wypełnieniem obowiązku nałożonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego też 

jako RODO. 

 

W dokumencie znajdą Państwo informację o tym w jaki sposób Wienerberger Ceramika Budowlana sp. 

z o.o. przetwarza Państwa dane i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.  

 

1. Kto jest Administratorem danych? 

 

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach konkursu Brick Award edycja polska 2019, jest 

Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. 

 

Z administratorem można skontaktować się: 

a. mailowo pod adresem WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com lub  

b. korespondencyjnie na adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 

04-175 Warszawa z dopiskiem Dane Osobowe. 

 

2. Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych? 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych, można skontaktować się: 

a. mailowo pod adresem WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com lub  

b. korespondencyjnie na adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., ul. Ostrobramska 79, 

04-175 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 

 

3. Na jakich podstawach przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu? 

 

Podstawą przetwarzania danych uczestnika konkursu są: 

a. udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie przeprowadzenia Konkursu, w celu 

przyjęciu zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, wydania (wysłania nagród), 

ogłoszenia wyników Konkursu; 

b. obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) prawa w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 

wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisów podatkowych w 

zakresie rozliczenia nagród przyznanych w Konkursie);  

c. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na 

ewentualne reklamacje oraz obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń.  

 

4. Jak wykorzystywane są pliki cookies? 

 

Każdy użytkownik strony w trakcie przeglądania strony internetowej konkursu zbieramy informacje, takie 

jak  identyfikatory użytkownika (takich jak adres IP i podobne) oraz pliki cookies. Pliki cookie nie 



powodują żadnych szkód w komputerze. Są to niewielkie pliki z ustawieniami konfiguracji, które 

pomagają nam zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony przez użytkowników. Korzystamy z 

plików sesyjnych i stałych, w celach statystycznych, pozwalają nam one na zredukowanie ilości 

generowanych żądań i zbieranie danych statystycznych, o korzystaniu ze strony.  

 

Pliki cookies zbierane są na podstawie Państwa udzielonej zgody, poprzez odpowiednie skonfigurowanie 

ustawień przeglądarki, z której Państwo korzystają. W przypadku braku wyrażenia zgody na zbieranie 

plików cookies, prosimy o odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki. Mogą Państwo także 

usunąć pliki cookies zapisane w trakcie wcześniejszych odwiedzin strony. 

 

Jednocześnie Administrator uprzejmie informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce, powodujące 

odrzucenie zapisywania plików cookies, może utrudnić a nawet uniemożliwić Ci korzystanie ze strony 

Konkursu. 

 

5. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych? 

 

Przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do danych i uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach 

przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. 

b. żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekomplenych danych, 

c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie 

spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, 

d. przenoszenia danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym 

ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – 

w przypadku, w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie 

Administratora, 

f. wycofania zgody – co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g. złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z 

prawem. 

 

6. Kto poza Administratorem będzie przetwarzał dane osobowe? 

 

Odbiorcami Państwa danych będą poza pracownikami Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. 

także członkowie komisji konkursowej, podwykonawcy w zakresie obsługi prawnej i organizacyjnej lub 

IT (poczta e-mail. hosting strony, serwis itp.). Odbiorcą będzie również właściwy Urząd Skarbowy 

względem danych laureata, a w względem osób zakwalifikowanych do edycji międzynarodowej będzie 

nim Wienerberger AG,  Wienerbergstraße 11, 1100 Wiedeń,  Austria. 

 

7. Czy dane osobowe będą przekazywane do krajów trzecich? 

 

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do krajów trzecich ani organizacji 

międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, który tworzą kraje Unii 

Europejskiej, Norwegia, Islandia i Liechtenstein.  

 

8. Kiedy zebrane dane osobowe zostaną usunięte? 

  



Dane Uczestników konkursu, którzy nie zostali laureatami będą usunięte lub zanonimizowane w terminie 

60 dni od daty ogłoszenia laureatów, dane laureatów będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty 

ogłoszenia wyników. 

 

9. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której 

dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych, których 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie brak 

możliwości udziału w Konkursie.  

Podanie danych osobowych w zakresie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego jest obowiązkowe i wynika z 

przepisów prawa. 

 


