
1. Formularz kontaktowy

Państwa dane osobowe, które zostaną zawarte przez Państwa w wiadomości e-mail wysłanej na adres: promocja@mistrzowskienagrody.pl będą przetwarzane 
w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące Programu sprzedaży premiowej „Mistrzowskie Nagrody”. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane 
pytanie należy wskazać zwrotne dane kontaktowe (adres e-mail), jeśli kontaktowy adres e-mail, jest inny niż adres e-mail z jakiego przesłana została wiadomość. 

Administratorem danych osobowych jest: Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy (88-150) przy ul. Niepodległości 42 tel.: +48 52 35 35 202, adres 
e-mail: beu.sekretariatztk.kru@bunge.com.  Administrator powierza przetwarzania danych osobowych spółce First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie (02-662) przy ul. Świeradowskiej 47, która jest koordynatorem Programu. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 
wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe nie będą podlegały 
profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 
będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Klauzula

Administratorem danych osobowych jest Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy (88-150) przy ul. Niepodległości 42. Dane będą przetwarzane przez 
Administratora w celu wzięcia udziału w sprzedaży premiowej „Mistrzowskie Nagrody”. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi: First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-662) przy  
ul. Świeradowskiej 47.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w sprzedaży premiowej „Mistrzowskie Nagrody”, a w przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w akcji.

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  
z obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULE


