
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W AUDYCJI POD 
TYTUŁEM Eurosport eRacing 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe, jest Discovery Polska sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-

085 Warszawa (dalej „DPOL”). DPOL jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. 

z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej łącznie „Grupa TVN”). 

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

przez DPOL? 

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez DPOL, możesz się 

skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony 

danych pod adresem dpo@discovery.com. 

 

Skąd DPOL ma Twoje dane? 

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od ACLeague  przy zawieraniu  i w trakcie wykonywania umowy 

(„Umowa”) dotyczącej współpracy przy produkcji audycji telewizyjnej („Audycja”) z wydarzenia jakim 

jest wyścig pod nazwą Eurosport eRacing w związku z tym, że wziąłeś udział w wyścigu organizowanym 

w ramach Audycji („Wyścig”) i nabyłeś prawo do nagrody zgodnie z regulaminem Wyścigu.  

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez DPOL oraz podstawa prawna ich 

przetwarzania? 

 

 Cele przetwarzania  Kategorie danych 

osobowych  

Podstawa prawna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydanie i rozliczenie 

nagród  

Imię, nazwisko, nr 

PESEL, adres 

zamieszkania, numer 

dowodu osobistego 

lub paszportu, numer 

konta bankowego i 

nazwa banku, w 

którym rachunek jest 

prowadzony  

Prawnie uzasadniony 

interes administratora 

oraz wykonanie 

obowiązków 

prawnych ciążących 

na administratorze w 

celu wydania i 

rozliczenia nagród w 

Wyścigu 

organizowanym w 

ramach Audycji. 
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Czy musisz podać DPOL swoje dane osobowe? 

Podanie imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego lub paszportu, 

numeru konta bankowego i nazwy banku, w którym rachunek jest prowadzony jest dobrowolne, 

jednakże niepodanie ich uniemożliwi nam wydanie Ci nagrody, w razie, gdy nabędziesz do niej prawo 

zgodnie z regulaminem Wyścigu i Audycji. 

 

Jakie masz uprawnienia wobec DPOL w zakresie przetwarzanych danych osobowych? 

Możesz żądać od DPOL: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania 

Twoich danych osobowych. 

 

Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W 

takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu ustalenia, czy 

dane te są prawidłowe. 

Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz żądać usunięcia 

Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu 

ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy Twojego 

sprzeciwu. 

Jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są 

przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych 

danych. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez DPOL do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: 

a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, 

b) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

Komu DPOL przekazuje Twoje dane osobowe?  

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe: 

• właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów 

prawa; 

 

Jak długo DPOL przechowuje Twoje dane osobowe? 



Twoje dane osobowe będą przechowywane dla celów rozliczeń podatkowych i dla celów wynikających 

z przepisów o rachunkowości przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie 

finansowe. 

 

W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć 

konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas 

do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres 

egzekwowania wykonania wyroku. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

 

Twoje dane mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 

spółek z Grupy TVN. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie tzw.  

Standardowych Klauzul   Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jeżeli chcesz 

zapoznać się z treścią standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami pod adresem 

iod@tvn.pl. 

 

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy 

profilować te dane? 

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania. 
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