
 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie ArtWeddingMusic Aneta Kubacka ul.Królewska 
72/6, 30-045 Kraków (dalej ArtWeddingMusic). 

Możesz się ze mną kontaktować: 

a) listowanie na adres: ArtWeddingMusic Aneta Kubacka ul.Królewska 72/6, 30-045 Kraków 

b) przez e-mail: a.kubacka@anetamusic.pl  
 
2. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

ArtWeddingMusic będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz 
wyłonienia jego Zwycięzców. Jeżeli to Ty będziesz Zwycięzcą Konkursu - ArtWeddingMusic będzie  
przetwarzać Twoje dane osobowe w celu opublikowania ich na stronie konkursowej anetamusic.pl 
i/lub na Facebooku na profilu ArtWeddingMusic. Twoje imię i nazwisko zostanie również 
opublikowane na stronie konkursowej anetamusic.pl i/lub na Facebooku na profilu ArtWeddingMusic 
,tak abyś jak najszybciej mógł dowiedzieć się o swojej wygranej. O tym kto zostanie Zwycięzcą 
Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, którą wyrażasz poprzez tzw. 
wyraźne działanie potwierdzające tz. wysłanie zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w 
konkursie.  

ArtWeddingMusic będzie przetwarzać Twoje dane osobowe: 

a) w celu przeprowadzenia Konkursu,  
b) wyłonienia Zwycięzcy,  
c) ogłoszenia wyników,  
d) doręczenia nagród  
e) wysłania wiadomości e-mailowej oraz  informacji związanych z Konkursem 
f) jak również przez okres, w którym zgodnie z regulaminem przysługuje Uczestnikowi Konkursu 
prawo do złożenia reklamacji.  
 



Jeżeli w związku z Twoim udziałem w Konkursie złożysz reklamację, ArtWeddingMusic będzie 
przetwarzać Twoje dane w celu jej rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych 
będzie prawnie uzasadniony interes ArtWeddingMusic Organizatora Konkursu polegający na 
konieczności rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz możliwości obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami.  

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych  

Twoje dane osobowe zostaną przekazane komisji konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców. 
Dane Zwycięzcy mogą również zostać przekazane sponsorom Konkursu, jednak tylko i wyłącznie w 
zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody. 
 

 

2. Okres przechowywania Twoich danych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez ArtWeddingMusic podczas trwania konkursu jak 
również przez okres, w którym z godnie regulaminem Konkursu przysługuje prawo do wniesienia 
reklamacji, jak również przez okres przebiegu przedawnienia złożonych ewentualnych roszczeń, które 
mogą z niego wynikać.   
 

ArtWeddingMusic przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe wcześniej, jeżeli wycofasz zgodę na 
ich przetwarzanie.  
 

Jeżeli przekazanie nagrody będzie się wiązało z powstaniem obowiązku podatkowego 
ArtWeddingMusic będzie przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu ciążących na niej 
obowiązkach wynikających z przepisów prawa.  
Jeżeli w związku z wydaniem nagrody, Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji podatkowej, 
ArtWeddingMusic będzie je przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z 
przepisów podatkowych. 
 
 

3. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
  
ArtWeddingMusic nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do Państwa trzeciego tj. poza 
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 
 

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
ArtWeddingMusic Organizatora Konkursu:   
 

a) prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych 
b) prawo żądania sprostowania, 
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,  
d) prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  
e) prawo do ich usunięcia 
f) prawo do przenoszenia danych osobowych 
 

Aby skorzystać w powyższych praw skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe znajdują się 
w punkcie 1 w podpunktach a i b). 
 
5. Prawo wycofania zgody 
 



Do momentu zakończenia Konkursu możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych, wysyłając e-mail na adres: a.kubacka@anetamusic.pl w temacie maila wpisując 
„Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”. W treści musisz podać swoje imię i nazwisko 
oraz adres e-mail, którego użyłeś w Konkursie.  
Cofnięcie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa 
do przyznania nagrody.   
 

 

6. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 

 

7.Obowiązek podania danych osobowych  
Obowiązek podania danych osobowych jest dobrowolny jednak ich nie podanie uniemożliwi 
weryfikację zgłoszenia konkursowego. Wiąże się również z uniemożliwieniem otrzymania nagrody w 
Konkursie.  


