POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Uwagi na temat ochrony danych osobowych
Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi
Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa
oczywista. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
w tym danych osobowych podawanych przez uczestników konkursu „Bambino. Wszędzie
razem” (dalej: „Konkurs”) podczas dokonywania zgłoszeń do Konkursu, którego regulamin
jest dostępny na stronie internetowej www.bambino.pl (dalej: „Regulamin”) a także danych
osobowych udostępnianych przez osoby korzystające z formularza kontaktowego
dostępnego na stronie internetowej www.bambino.pl.
Administratorem danych osobowych podawanych przez w/w osoby jest Nivea Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (ul. Gnieźnieńska 32, 61-021
Poznań).
Zakres danych osobowych, o których podanie uczestnik Konkursu może zostać poproszony,
a także kwestie dotyczące zasad ich przetwarzania, określa Regulamin.
Przetwarzanie danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym przez osoby
przesyłające zapytania dot. konkursu „Bambino. Wszędzie razem” następuje każdorazowo
za wyraźną i dobrowolną zgodą osoby korzystającej z takiego formularza. Zakres danych
koniecznych do przesłania zapytania i uzyskania odpowiedzi wynika z konstrukcji formularza
kontaktowego. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do
wysłania zapytania oraz otrzymania odpowiedzi. Osobie korzystającej z formularza
przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. Administrator powierza ich przetwarzanie do IQ Marketing (Poland) spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa) na potrzeby
prowadzenia korespondencji w ramach formularza kontaktowego.
Poprawienie lub żądanie usunięcia danych osobowych może nastąpić przez pocztę zwykłą
(Nivea Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań), przez formularz kontaktowy
na stronie www.bambino.pl lub na adres e-mail: konkurs@konkursbambino.pl.

Anonimowość przeglądania witryny
Można odwiedzać niniejszą witrynę bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości
oraz podawania swoich danych osobowych. W trakcie przeglądania zawartości witryny
odbierane są tylko dane operatora usług internetowych, strona, z której nastąpiło
przekierowanie na niniejszą witrynę oraz poszczególne podstrony, które są odwiedzane na
naszej witrynie.
Odwołanie zgody w dowolnym momencie
W każdym momencie uczestnik Konkursu albo osoba korzystająca ze skrzynki kontaktowej
może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Odwołanie zgody może
przez pocztę zwykłą (Nivea Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań), przez
formularz
kontaktowy
na
stronie
www.bambino.pl
lub
na
adres
e-mail:
konkurs@konkursbambino.pl. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed
wydaniem nagrody jest równoznaczne z utratą przez uczestnika prawa do nagrody w
konkursie.

