
REGULAMIN KONKURSU 

„DZIEŃ DZIECKA Z PLAYMOBIL” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Dzień Dziecka z Playmobil ” (dalej: „Konkurs”) jest 

Grzegorz Motak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Motak 

Group z siedzibą w Krakowie przy ul. Centralnej 63, 31-586 Kraków (dalej: 

„Organizator”). Organizator urządza niniejszy konkurs na zlecenie Atrium 
Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-

175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000712487, numer NIP: 
7010089005, numer REGON: 141122314, kapitał zakładowy 4.125.000 zł 

("Spółka") 

2. Konkurs jest organizowany w serwisie społecznościowym Facebook na stronie 

profilu Centrum Handlowego Atrium Promenada dostępnym pod adresem: 

https://www.facebook.com/AtriumPromenada/ w dniach od 25.05.2020 r. do 
01.06.2020 r. Termin ten nie obejmuje postępowania reklamacyjnego i wydania 

nagród.  

3. Zgodnie z polityką portalu Facebook, informujemy iż serwis społecznościowy 

Facebook nie jest Organizatorem Konkursu i jest zwolniony z wszelkiej 
odpowiedzialności prawnej związanej z Konkursem przez każdego uczestnika. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani 

przeprowadzany przez serwis Facebook.  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 

obywatelstwo polskie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i 
posiadające profil na stronie facebook.com,  zgodny z regulaminem serwisu 

Facebook.  Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, biorą udział 

w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego (dalej: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału  pracownicy CH Atrium Promenada oraz 
Centrów Handlowych Atrium, osoby zatrudnione przy organizacji akcji 

promocyjnej „Dzień Dziecka z Playmobil”, a także osoby współpracujące z tymi 

podmiotami w sposób stały również na innej podstawie niż stosunek pracy 

właściciele i pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na 
terenie Centrów handlowych Atrium, pracownicy podmiotów świadczący usługi 

na terenie Centrów handlowych Atrium,  oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej 

wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo).  

3. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że 

a) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu; 

b) w sposób dobrowolny przystępuje do uczestnictwa w Konkursie; 

c) zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni 

akceptuje. 



4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich. 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie trwania 

Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności: 
a) posiadać własne konto w serwisie Facebook, aktywne przez cały okres trwania 

Konkursu; 

b) wykonać zadanie konkursowe udostępnione na profilu 

https://www.facebook.com/AtriumPromenada, polegające na wykonaniu przez 
Uczestnika razem z dzieckiem kreatywnej pracy pt. ,,Ja i Mój Playmobil’’. Praca 

może być w formie: pracy plastycznej, zdjęcia, video  oraz umieszczeniu 

sporządzonej pracy w formie komentarza pod postem konkursowym do godziny 

23:59 w dniu 01.06.20 r. (dalej: „Zadanie Konkursowe”). 

2. W czasie trwania Konkursu, Uczestnik może opublikować tylko jedną pracę w 
formie komentarza pod Zadaniem  Konkursowym. W przypadku jeżeli Uczestnik 

umieści więcej niż jeden komentarz ze zdjęciem, Komisja konkursowa weźmie 

pod uwagę i będzie oceniać wyłącznie zdjęcie umieszczone w pierwszym 

komentarzu opublikowanym przez danego Uczestnika.  

§ 4 

NAGRODY 

1. W Konkursie przewidzianych zostało pięćset dwadzieścia nagród.  

2. Nagroda pierwszego stopnia (dla 20 Zwycięzców Konkursu) – 20 zestawów 
zabawek Playmobil oraz 500 nagród drugiego stopnia (250 figurek Playmobil 

dla pierwszych 250 uczestników konkursu i 250 figurek Playmobil dla 

pierwszych 250 osób, które zdecydują się przekazać CH Atrium Promenada 

swoich danych osobowych i udzielić zgodę marketingową.  
3. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o 

przyznaniu nagrody, o której mowa w  § 4 pkt. 2, będzie Komisja konkursowa, 

powołana przez organizatora. 

4. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora. 

5. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji najlepszego wykonania zadania 
konkursowego wybiera 20 laureatów i 250 nagród równorzędnych dla 

uczestników konkursu (wyróżnione prace). 

6. Wszystkie nagrody będą wydawane na podstawie unikalnego kodu 

otrzymanego od Organizatora rodzicom lub prawnym opiekunom w terminie 14 
dni roboczych od dnia zakończenia    konkursu w Punkcie Informacyjnym na 

terenie CH Atrium Promenada. 

§ 5 

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców spośród wszystkich zadań 

konkursowych wykonanych zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w publikowanym pod Zadaniem konkursowym 

komunikacie oraz poinformowani o otrzymaniu nagrody w formie wiadomości 

prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook. 
2. Uczestnik może wygrać maksymalnie dwie nagrody z zastrzeżeniem, że jedna 

z nich będzie nagrodą za przekazanie danych osobowych i udzielenie zgody 

maketingowej. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 



3. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy Konkursu nastąpi 

wyłącznie w formie opisanej w ust. 1 powyżej i tylko taka forma 

powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody. 

4. W przypadku wręczenia nagrody pierwszego stopnia zwycięzca podpisze 
stosowny protokół odbioru nagrody w celu potwierdzenia uzyskania nagrody 

wygranej w Konkursie.  

8. Nagrody w Konkursie ufundowane są przez CH Atrium Promenada.  

9. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z 
przyczyn, za które Organizator i CH Atrium Promenada nie ponoszą 

odpowiedzialności, pozostaną do dyspozycji CH Atrium Promenada. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest 

Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175,  Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 7144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, 

kapitał zakładowy 500.000 zł („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 
tym związanych, zwane dalej ATRIUM 

 

W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych, Uczestnik może 

zadzwonić pod numer telefonu: +48 224582133 lub wysłać wiadomość e-mail na 

adres:  dpo-pl@aere.com 

 

2. Uczestnik będzie definiowany na podstawie danych osobowych, które 
udostępnił portalowi Facebook, a następnie zobowiązany do podania swoich 

danych adresowych w formie wiadomości prywatnej, niezbędnych do 

dostarczenia nagrody. 

 
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika w komentarzu pod Zadaniem 

konkursowym, w trakcie trwania Konkursu oraz w postępowaniu 

reklamacyjnym będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu, publikacji informacji o Zwycięzcach w poście konkursowym, a także 

w celach archiwizacyjnych i rozliczności wymaganej przepisami Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

4. ATRIUM przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom 

wzięcia udziału w Konkursie i umożliwienie jego przeprowadzenia, 

opublikowanie informacji o zwycięzcach, wydania i doręczenia nagród, 

przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz archiwizację 
dokumentów.  

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
6. Dane osobowe nie będą̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą ̨ 

przechowywane dłużej niż ̇ jest to niezbędne do osiągniecia ww. celów 

przetwarzania.   

 



7. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają: 

a. prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,  

b. prawo do ich sprostowania,  

c. prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma 

podstaw do tego żeby Administrator dalej przetwarzał dane,  

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z 

uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, 

f. prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania danych na podstawie tej zgody, 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy dojdzie do 

naruszenia przetwarzanych danych. 

8. Szczegółowe informację dotyczące danych osobowych znajdują się w 

załączniku do regulaminu. 

 

 

 

§ 7 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy 

mogą zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w 

terminie 14 dni od zakończenia Konkursu na adres Organizatora, tj.: Grzegorz 
Motak Group, ul. Centralna 63, 31-586 Kraków. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres uczestnika i 

ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód 

reklamacji, adres profilu na portalu Facebook, z którego wzięto udział w 

konkursie, treść żądania oraz dopisek a kopercie: „Reklamacja – Konkurs 
Playmobil” . 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich 

otrzymania przez Organizatora. 

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. 

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, 

wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Organizator zastrzega, że 

rozpatrzeniu podlegać będą jedynie reklamacje spełniające warunki niniejszego 

Regulaminu 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: Grzegorz Motak 

Group, ul. Centralna 63, 31-586 Kraków oraz na stronie 
https://www.facebook.com/AtriumPromenada Szczegółowe informacje 

dotyczące konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: 

tomasz.murzyn@eventworld.biz 

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to 
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 

https://www.facebook.com/AtriumPromenada/. 



3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast 

zakres uprawnień Uczestników i MP określa Regulamin.  

4. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175,  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 7144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 500.000 

zł („ATRIUM”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt listowny z ATRIUM na adres 

ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, na 

adres e-mail: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa. 

1. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM. 

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich 

przetwarzania 

 

a) ATRIUM przetwarza podane przez Panią/Pana dane osobowe w trakcie zgłaszania do konkursu 

którego zasady przeprowadzenia określone są w odpowiednim regulaminie konkursu  

(„Konkurs”) oraz później w trakcie trwania Konkursu w celach związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników, zgodnie z jego 

regulaminem, publikacji informacji o wynikach Konkursu i jego laureatach, a także prac 

konkursowych w ogólnodostępnych mediach (np. prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej i 

profilach w mediach społecznościowych ATRIUM i podmiotów powiązanych z ATRIUM, a także w 

siedzibie, placówkach i innych lokalizacjach ATRIUM, w ramach wewnętrznej komunikacji drogą 

tradycyjną i elektroniczną (np. w ramach forum) oraz w pozostałych materiałach promocyjnych i 

marketingowych ATRIUM i jego podmiotów powiązanych tj. w prawnie uzasadnionym interesie 

ATRIUM  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) Dodatkowo, ATRIUM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełniania obowiązków 

prawnych ciążących na ATRIUM w związku z organizacją Konkursu i wydaniem nagrody na 

podstawie właściwych przepisów tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w 

szczególności art. 21 ust. 1 pkt 68), art. 30 ust. 1 pkt 2) oraz art. 41 ust. 7 ww. ustawy), a w przypadku, 

gdy sponsorem Konkursu jest podmiot inny niż ATRIUM, ATRIUM może przekazać dane 

kontaktowe do laureatów Konkursu, którzy są zobowiązani do wypłacenia zaliczki na podatek 

dochodowy od nagród rzeczowych, płatnikowi tego podatku w celu umożliwienia mu pobrania i 

wpłacenia takich zaliczek zgodnie z art. 30 i art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych;  



c) W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla 

celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację innych prawnie 

uzasadnionych interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celach: 

 

 marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach 

ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach i 

loteriach ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM, w tym 

łączenie Pana/Pani danych z innymi danymi posiadanymi przez ATRIUM dla tych samych 

celów przetwarzania; 

 

analizy informacji o uczestniczeniu przez Panią/Pana w Konkursie oraz wizycie w centrum 

handlowym dla celów poprawy jakości świadczonych przez ATRIUM usług; 

 

 rozpatrywania skarg i reklamacji, prowadzenia korespondencji i odpowiadania na pisma i 

wnioski w związku z Pani/Pana udziałem w Konkursie;  

 

 związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z 

udziałem w Konkursie oraz przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych; 

 

 archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 

 

d) W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

3. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym może być niezbędne w celu 

przeprowadzenia Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród, a w zakresie pozostałych 

celów wymienionych w pkt. 2 c), może być niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie 

uzasadnionych interesów ATRIUM. 

W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od nagród 

przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów wskazanej wyżej ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić, w zależności 

od okoliczności, utrudnienie lub przeszkodę do przeprowadzenia przez ATRIUM Konkursu z Pani/Pana 

udziałem.  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. 

Urzędowi Skarbowemu;  

 



b) podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych; 

 

c) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w tym 

partnerom ATRIUM oraz innym sponsorom Konkursu; 

 

d) podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych). 

 

  

5. Okresy przetwarzania danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów 

tj. w zakresie przeprowadzenia Konkursu z Pani/Pana udziałem, przez okres do czasu zakończenia 

Konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji 

przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, a 

w zakresie, w którym wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu 

wycofania tej zgody. 

 

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie 

 

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem 

Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. ppkt. c), 

Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o wizycie w centrum handlowym oraz o uczestnictwie w danym 

Konkursie) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez 

ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest 

podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby 

istotnie na Panią/Pana wpłynąć).  

7. Prawa osoby, której dane dotyczą 

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;   

 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w 

przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której 

dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu 



wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w 

związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego; 

 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, 

której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 

zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, 

której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 

podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 

taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją 

przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na 

podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o 

którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu 

bezpośredniego. 

 

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

 

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić 

Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. Jersey. 

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy 

dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych 

osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana 

danych osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM. 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) („RODO”), Atrium Poland Real Estate Management sp. z o.o. („ATRIUM”) informuje 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

ATRIUM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z ATRIUM na adres ul. 

Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, na 

adres: dpo-pl@aere.com lub pisemnie na adres ul. Ostrobramska 75C, 04 – 175 Warszawa. 

1. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATRIUM. 

2. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna ich 

przetwarzania 

 

a) Pana/Pani dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia usługi newsletter będą 

przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usługi newsletter obejmującej otrzymywanie na 

wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail periodycznej informacji o nowościach, 

zmianach, wydarzeniach i promocjach w danym centrum handlowym („Newsletter”); dane te są 

niezbędne do przesłania na wskazany adres e-mail Newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

 

b) W niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla 

celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych 

interesów ATRIUM (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w szczególności w celu: 

 

 marketingu bezpośredniego, a w szczególności informowanie o promocjach i ofertach 

ATRIUM, partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM oraz o konkursach 

ATRIUM oraz partnerów handlowych w centrach handlowych ATRIUM; 

 rozpatrywania skarg i reklamacji oraz prowadzenia z Panią/Panem korespondencji;  

 związanym z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami; 

 archiwizacyjnym i rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 

 

c) W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

3. Obowiązek podania danych osobowych do ATRIUM 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane osobowe obejmujące adres e-mail, 

są niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.  

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 



4. Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;  

 

b) podmiotom powiązanym z ATRIUM przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych; 

 

c) podmiotom wspierającym ATRIUM w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz ATRIUM (tzw. procesorzy danych). 

 

5. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów 

tj. w zakresie korzystania z usługi Newsletter, przez okres do czasu zakończenia korzystania przez 

Pana/Panią z usługi Newsletter, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa lub dla realizacji przez ATRIUM uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie 

określonym w pkt 2 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 

do czasu wycofania tej zgody.  

6. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie 

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem 

Pani/Pana, w tym do profilowania, które może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na Panią/Pana wpłynąć. W celach marketingowych i analitycznych, o których mowa pkt. 2. 

ppkt. b), Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane o zapisach na konkretny newsletter danego centrum 

handlowego) mogą być wykorzystywane do profilowania w celu dostosowywania świadczonych przez 

ATRIUM usług do preferencji użytkowników centrum handlowego ATRIUM (profilowanie to nie jest 

podstawą decyzji, która mogłaby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogłaby 

istotnie na Panią/Pana wpłynąć). 

[●]  

7. Prawa osoby, której dane dotyczą 

ATRIUM pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 

przez ATRIUM przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;   

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w 

przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) osoba, której 

dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, (iii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 



osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, (vi) dane osobowe zostały zebrane w 

związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, 

której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w 

zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, 

której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na 

podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 

taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją 

przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na 

podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ATRIUM, o 

którym mowa w pkt 2 powyżej; lub (ii) dane są przetwarzane na potrzeby marketingu 

bezpośredniego. 

 

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ATRIUM Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

 

ATRIUM w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić 

Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. do Jersey. 

Przekazanie danych do Jersey nastąpi na podstawie Decyzji Komisji z dnia 8 maja 2008 r. na mocy 

dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony danych 

osobowych na Jersey. Przekazując dane ATRIUM zapewni właściwe standardy ochrony Pani/Pana 

danych osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii tych danych za pośrednictwem ATRIUM. 

 


