
 
 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
w akcji promocyjnej (Promocji) sprzedaży drzwi zewnętrznych WIKĘD linii Termo 

Prestige Lux z zawiasami chowanymi Roto Solid C (dalej jako: Regulamin) 

 

Dane osobowe 

1) Administratorami danych osobowych Uczestników Promocji są: 

a) Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-994, ul. Wał Miedzeszyński 

402, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:0000056686, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS, kapitał Zakładowy: 8.500.000 PLN, NIP: PL 113-01-

05-933; Regon: 010988920 (zwana dalej w niniejszym paragrafie: Roto Frank) 

oraz 

b) WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Luzinie 84-242, ul. Wielki 

Las 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000595432, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VIII Wydz. Gospodarczy KRS, NIP: PL 5882015465; Regon: 192759440 (zwana dalej w 

niniejszym paragrafie: WIKĘD) 

Roto Frank i WIKĘD łącznie zwane są dalej w niniejszym paragrafie: Administratorami Danych. 

2) Dane osobowe Uczestników tj. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres 

zamieszkania, PESEL, data urodzenia, Urząd Skarbowy będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Promocji. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO. 

4) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany przez 

przepisy prawa (przedawnienie roszczeń dotyczących przebiegu Promocji). 

5) Administratorzy Danych nie przetwarzają danych w oparciu o zautomatyzowane decyzje, w tym w 

oparciu o profilowanie. 

6) Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

7) Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na 

zlecenie jednego z Administratorów Danych, m.in. dostawcom usług hostingowych, przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z jednym z Administratorów Danych i wyłącznie 

zgodnie z poleceniami tego Administratora Danych. 



 
 

a) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, 

tj. do otrzymania od Administratorów Danych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

8) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorami Danych, 

korzystając ze wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu danych kontaktowych. 

9) Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

10) Uczestnikom przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Roto Frank lub 

WIKĘD. 

11) Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

Promocji. W przypadku niepodania danych osobowych przez osoby o których mowa w §1 Promocji, 

nie mogą nabyć one statusu Uczestnika i brać udziału w Promocji. 

12) Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji; celach dalszej, niezwiązanej z Promocją, 

komunikacji marketingowej prowadzonej przez Współorganizatora, na którą Uczestnik przystępując 

do Promocji wyraża dobrowolną zgodę. 

13) Udział w Promocji oraz udostępnienie danych osobowych niezbędnych do udziału w Promocji jest 

całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. 

14) Z pełnym obowiązkiem informacyjnym można zapoznać się pod linkiem:  

https://ftt.roto-frank.com/pl/polityka-prywatnosci/  

https://wiked.pl/polityka-prywatnosci/ 
 

 

Warszawa, 01 kwietnia 2021 

 

https://ftt.roto-frank.com/pl/polityka-prywatnosci/
https://wiked.pl/polityka-prywatnosci/

