
Przetwarzanie 

danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TAN-VIET International S.A. 

z siedzibą w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 

583-10-21-906, REGON: 190928068, kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, 

wpłacony w całości.  

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane, przetwarzane, gromadzone, 

przekazywane oraz udostępniane będą od Uczestników następujące ich dane 

osobowe: adres e - mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji (wysyłka nagrody), 

telefon kontaktowy. 

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane 

osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

4. Z administratorem danych osobowych można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@tan-viet.com.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: uczestnictwa w Konkursie, 

rozstrzygnięcia Konkursu, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 

rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych oraz zamieszczenia listy Zwycięzców, 

obsługi reklamacji oraz wydania i wysyłki Nagród oraz w celu prowadzenia działań 

marketingowych. 

6. Administrator będzie upoważniony do przekazania danych osobowych Uczestnika do 

współpracujących  

z nim: biura księgowego w celu dokonania rozliczeń podatkowo-rachunkowych, 

firmom przewozowym/spedycyjnym w celu wykonania obowiązku wydania Nagród, 

firmom współpracującym z Administratorem w celu obsługi Konkursu.  

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne 

do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji. 

8. Uczestnikom konkursu, którzy podają̨ dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach konkursu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te


11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą̨ przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu. 

12. Dane uczestników konkursu będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 

zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:  

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

Przetwarzanie 

danych osobowych 

 

14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest TAN-VIET International S.A. 

z siedzibą w Łęgowie przy ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068, 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 

583-10-21-906, REGON: 190928068, kapitał zakładowy: 14.210.729,00 zł, 

wpłacony w całości.  

15. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane, przetwarzane, gromadzone, 

przekazywane oraz udostępniane będą od Uczestników następujące ich dane 

osobowe: adres e - mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji (wysyłka nagrody), 

telefon kontaktowy. 

16. Administrator, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane 

osobowe na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

17. Z administratorem danych osobowych można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@tan-viet.com.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

18. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: uczestnictwa w Konkursie, 

rozstrzygnięcia Konkursu, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 

rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych oraz zamieszczenia listy Zwycięzców, 

obsługi reklamacji oraz wydania i wysyłki Nagród oraz w celu prowadzenia działań 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3te


marketingowych. 

19. Administrator będzie upoważniony do przekazania danych osobowych Uczestnika do 

współpracujących  

z nim: biura księgowego w celu dokonania rozliczeń podatkowo-rachunkowych, 

firmom przewozowym/spedycyjnym w celu wykonania obowiązku wydania Nagród, 

firmom współpracującym z Administratorem w celu obsługi Konkursu.  

20. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne 

do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych 

reklamacji. 

21. Uczestnikom konkursu, którzy podają̨ dane osobowe przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

22. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

23. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach konkursu. 

24. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą̨ przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą̨ poddawane profilowaniu. 

25. Dane uczestników konkursu będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 

26. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby 

zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu 

wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności 

uwzględnia ryzyko wiążące się̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:  

4) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

5) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

6) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

 

 


