POLITYKA PRYWATNOŚCI
Brick Award 2021 – edycja polska
Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. jako organizator Konkursu Brick Award 2021 – 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 oraz art. 14 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 i jak można się z nim skontaktować?
Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w ramach konkursu Brick Award edycja
polska 2021, jest organizator, tj. Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000088098, posiadająca numer NIP 8411003837, z kapitałem
zakładowym w wysokości 374.324.808,00 zł (dalej: „Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
a) wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,
b) lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8,
03 – 736 Warszawa.
2. Czy powołano inspektora ochrony danych? Kiedy i jak można się z nim skontaktować?
Administrator powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony
danych, można przesłać:
a) wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,
b) lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8,
03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
3. W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu?
Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem zostaną wykorzystane w celu:
a) przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, przeprowadzenia Konkursu, ustalenia i ogłoszenia wyników
Konkursu, a także wydania Nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na przeprowadzeniu i realizacji Konkursu,
a także przyznaniu Nagród zgodnie z Regulaminem,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych
z przepisami podatkowymi w związku z przyznanymi Nagrodami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO,
c) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora

polegającego na przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego, a także ewentualnym ustaleniu,
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

4. W jaki sposób Administrator pozyskuje dane?
Dane osobowe Uczestnika są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od tego Uczestnika, bądź
od innego Uczestnika w przypadku gdy jest współautorem opracowania konkursowego. Administrator nie
pozyskuje danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych.
5. Jakie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane?
Na potrzeby Konkursu przetwarzane są dane osobowe (zwykłe) Uczestników, tj. dane identyfikacyjne (imię
i nazwisko, a w przypadku Uczestników odbierających nagrody konkursowe również wizerunek), dane
adresowe (miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu kontaktowego, adres e-mail)
oraz dane pracownicze (nazwa biura/pracowni, w której jest zatrudniony Uczestnik).
6. Jakie długą dane będą przetwarzane?
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu. Następnie dane będą przechowywane do upływu momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń (tj. 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego od daty zakończenia Konkursu
lub rozpoznania ewentualnej reklamacji), a w przypadku laureatów dodatkowo przez czas wymagany
przepisami prawa (tj. 5 lat liczone od początku roku następującego po roku, w którym Konkurs się
zakończył).
7. Kto poza Administratorem będzie przetwarzał dane osobowe?
Dane osobowe Uczestnika oprócz Administratora będą przetwarzane także na podstawie umów
powierzenia przetwarzania przez zaufanych partnerów, w tym zajmujących się wspieraniem Administratora
w przeprowadzeniu Konkursu (dentsu X Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
GoldenSubmarine sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w 61-626 Poznań, ulica Szelągowska 18, NIP: 779-23-23-833)
oraz ewentualnie ich podwykonawców, a także firmy dostarczające rozwiązania informatyczne, podmioty
świadczące usługi przechowywania i archiwizacji, czy podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji
oraz nośników danych. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być także przekazywane doradcom i
kancelariom prawnych, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu dostęp do danych będą mieli również członkowie Sądu
Konkursowego. Odbiorcą danych będzie również właściwy Urząd Skarbowy względem danych laureatów,
a względem osób zakwalifikowanych do edycji międzynarodowej może nim być również Wienerberger AG,
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wiedeń, Austria.

Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom (np.
urzędom, sądom, komornikom i innym instytucjom) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących
się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Czy dane posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
Uczestnicy mają prawo do:
a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia, tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, należy przesyłać do punktu
kontaktowego wskazanego w punkcie 1 lub 2 powyżej.
Uczestnicy mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych
ma
charakter
dobrowolny,
lecz
jest
niezbędne
do wzięcia
udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to potrzebne dla
wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. podatkowych) jest niezbędne.
Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
11. Jak jeszcze moje dane osobowe w związku z Konkursem mogą zostać wykorzystane?
Po przeprowadzeniu Konkursu stworzony zostanie album ze wszystkimi zgłoszonymi do Konkursu
opracowaniami konkursowymi. Album może zawierać informacje stanowiące dane osobowe Uczestnika, tj.
imię i nazwisko oraz nazwę biura/pracowni, w której jest zatrudniony Uczestnik. Album będzie udostępniony
architektom oraz innym odbiorcom w celu promocji marki i Konkursu. Zostanie również stworzona broszura
dotycząca nagrodzonych w Konkursie projektów, która będzie zawierać informacje stanowiące dane
osobowe
Uczestnika,
tj.
imię
i
nazwisko
oraz
nazwę
biura/pracowni,
w której jest zatrudniony Uczestnik. Broszura będzie udostępniona architektom oraz innym odbiorcom w
celu promocji marki i Konkursu.
W przypadku Uczestników odbierających nagrody konkursowe podczas gali finałowej utrwalony zostanie
również ich wizerunek, który zostanie rozpowszechniony w celu promocji konkursu oraz jego nagodzonych
projektów i jego autorów na stronie internetowej Organizatora (Wienerberger.pl) a także na innych
stronach/kanałach należących przez Organizatora w połączeniu lub bez połączenia z danymi personalnymi,
jak również innymi danymi osobowymi. Transmisja ogłoszenia wyników może być udostępniona szerszemu
gronu obiorców.

