
Polityka Prywatności 

Witamy serdecznie na stronie loterii promocyjnej pod nazwą  „Z LikePOS na mecz” 

(dalej : Loteria) . 

 

Mamy nadzieję, iż udział w naszej Loterii przysporzy Państwu wielu radości i miłych chwil.  

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Niedźwiedzia 2 a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca 

kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem 

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 

. 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest: 

a. Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, kod 

pocztowy 01-102 Warszawa, dalej „eService”. Dane osobowe przetwarzane są 

przez eService w celu zapewnienia możliwości rejestracji w Loterii za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, weryfikacji uprawnień Uczestnika 

do udziału w Loterii, poinformowania Uczestnika o wygranej w Loterii, 

informowania o trwającej Loterii oraz udostępnienia danych osobowych 

Uczestników Organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii 

na podstawie Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania, w tym udostępnienia 

Organizatorowi, danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez eService 

oraz Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

b. Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2a,  

02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Administrator przetwarza dane  

w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów, 

zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora  jako na 

podmiotu zobligowanego do urządzenia i przeprowadzenia Loterii (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO).  
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2. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania 

reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – administratorem 

jest Organizator (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: 

dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 

hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20). 

3. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu weryfikacji  

i wydania nagrody – administratorem jest Organizator (Unique One sp. z o.o.,  

ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes 

Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii 

oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania  

tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie 

danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych  

na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą 

prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.  

4. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji 

żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa  

w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 888) jest – administratorem jest Organizator (Unique One sp. z o.o.,  

ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy 

Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy 

państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących 

kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji. 

5. W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji 

obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) – administratorem jest Organizator  

(Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu 

poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa 

uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii  

(tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora 



powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania 

dokumentacji. 

6. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez 

eService (Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94, kod pocztowy 01-102 

Warszawa), można kierować do eService poprzez adres e-mail rodo@eservice.com.pl lub 

gdpr@eservice.com.pl lub pisemnie na adres siedziby eService ul. Jana Olbrachta 94, kod 

pocztowy 01-102, Warszawa.  

7. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez 

Organizatora (Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa), można się 

kontaktować z Organizatorem za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: 

dane@uniqueone.pl lub listem na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 

Warszawa. 

8. Prawa w związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługują odrębnie, wobec 

każdego z administratorów. Osobie, której dane są przetwarzane: 

a) przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b) przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji  

w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba,  

której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c)  przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy 

ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych 

nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do 

wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania 

na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,  

któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych 

przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw  

na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia,  
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czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

e) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych; 

f) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, 

przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 

10. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane przez Organizatora do Centrum 

Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu 

poinformowania ich o wylosowaniu Zgłoszenia, zebrania oświadczeń Laureata . Dane 

Zwycięzców udostępnione zostaną podmiotowi dostarczającemu skrzynkę e-mail, która 

odpowiadać będzie za dostarczenie Nagród. Dostęp do danych mogą mieć również firmie 

świadczącej usługi IT , usługi prawne czy usługi księgowe. Podmiotom tym będą przekazane 

wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania Nagrody bądź poprawnego 

świadczenia przez nie usługi dla Administratora. 

11.  Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać  

do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te 

dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli 

przestrzegania i egzekwowania prawa.  

12. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów i Zwycięzców) do otrzymania nagrody 

lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie 

danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku 

Laureatów i Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku 

Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

13. Jeżeli dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, przekazywanie danych 

osobowych odbywać się będzie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wymaganych 

przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

14. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów i Zwycięzców 

Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do 

czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu 

przedawnienia zobowiązań / należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w 

Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem 



prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą 

przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. 

15. Zgodnie z ust. 10 powyżej Organizator udostępni Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych 

eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informacje o wygranej uczestnika w grze 

hazardowej, o której mowa w ust.20 pkt 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888), którą to tajemnice podmiot ten zobowiązuje się 

zachować wyłącznie do realizacji powyższego celu. 

 

 

Gwarantujemy Państwu pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy.  

 

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem, poprzez 

formularze zamieszczone na stronie, a także w celach statystycznych przy wykorzystaniu 

narzędzi statystycznych od takich dostawców jak Google. W związku z powyższym poprzez 

korzystanie z niniejszej strony wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych do Stanów 

Zjednoczonych. Zgodnie decyzji Komisji Europejskiej kraj ten nie daje odpowiedniego 

stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. 

Szczegółowe informacje jakie pliki cookie stosujemy znajdują się w Polityce Cookie. 

 

 

 

 


