
 

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KONKURS FACEBOOK  

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Wakeup-Makeup” 

(dalej: „Konkurs”) jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62. W 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa 

poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: 

personal-da@loreal.com.   

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na 

podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: 

„RODO”).  

Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony pod marką L’Oréal Paris.  

Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności 
organizatorowi Konkursu, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi 
podatkowe bądź usługi prawne tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie 
zgodnie z poleceniami Administratora Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom 
powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów 
prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i 

ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do 

momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych 

wynikającego z przepisów prawa lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – do momentu wycofania zgody.  

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Oświadczenie o 
wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych należy kierować na adres e-mail: 
personal-da@loreal.com.  

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż 

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów. 

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może 

zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat. 
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