Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów
dokumentujących wykonanie zadań konkursowych w Konkursie „Gotuj się na zmiany” jest Nestlé Polska S.
A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 02–672 Warszawa (dalej: Nestle). Dane osobowe w
postaci wizerunku będą przetwarzane w celu wskazanych w treści niniejszej zgody (podstawa prawna – zgoda).
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz imienia i nazwiska osoby, której wizerunku dotyczy niniejszy
formularz mogą być również przetwarzane przez administratora w celach wynikających z jego prawnie
uzasadnionych interesów, takich jak: ustalanie, dochodzenie roszczeń lub obrona praw.
2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Nestle lub
związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672
Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych
osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.
3. Każda osoba fizyczna ma prawo żądania od Nestle dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii
danych, sprostowania (poprawiania), prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (przy czym
nie wpływa to na legalność przetwarzania na tej podstawie przed cofnięciem zgody), prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Nestle z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a w przypadkach, w których
przepisy prawa tak stanowią prawo do żądania: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz
prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych
wymaganego przepisami prawa.
5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym
osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania.
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu oraz Konkursu (w tym
osób, których wizerunek został wykorzystany w ramach zdjęć lub filmów dokumentujących wykonanie zadań
konkursowych) Organizatorowi, z pomocą którego Administrator realizuje ww. cele przetwarzania. Dane
osobowe, o których mowa w poprzednim zdaniu mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp:
(i) inni usługodawcy Administratora, z pomocą których Administrator realizuje ww. cele przetwarzania
(kategorie takich odbiorców danych: podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe,
kurierskie, usługi marketingowe (organizacja promocji, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w
zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych
i baz danych, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej
Administratora lub (iii) podmioty, którym Administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności
organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
6. Administrator podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1
powyżej są przetwarzane wyłącznie przez okres ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów:
a) do chwili cofnięcia zgody, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda (z zastrzeżeniem,
iż cofnięcie zgody ma skutek na przyszłość, tzn. nie wpływa na zgodność przetwarzania
z prawem na tej podstawie od momentu udzielenia do momentu cofnięcia zgody);
b) przez czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń
związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15 miesięcy
liczony od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia.
Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu
przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone
lub zanonimizowane dane osobowe,
z zastrzeżeniem, iż wizerunki osób wykorzystanych w ramach zdjęć lub filmów
konkursowych (wraz z imionami i nazwiskami tych osób), których Nestle nie zamierza
opublikować na którejkolwiek ze stron www Nestle (w tym na stronie
Programu/Konkursu „Gotuj się na zmiany”) będą przetwarzane nie dłużej niż do
upływu 6 miesięcy od dnia odebrania nagród przez wszystkich zwycięzców Konkursu.
Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń Nestle może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki
dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Nestle w związku z
Programem i Konkursem dostępne są w regulaminie programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany” dostępnym
pod adresem: www.gotujsienazmiany.pl.

