
 Zostałem/am poinformowany/a o następujących faktach i prawach dotyczących przetwarzania moich danych 
osobowych w związku z loterią „Noc to Moc” („Loteria”): 

 Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 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”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000). 

 Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: 
emeaprivacy@its.jnj.com).  

 Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane: 

(a) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym umożliwienia mi udziału w 
Loterii, weryfikacji poprawności mojego zgłoszenia, przeprowadzenia losowania, a w wypadku 
mojego zwycięstwa - informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przeze mnie wymogów 
regulaminu Loterii oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: moja zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

(b) dla celów rozpatrywania moich reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń 
wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów 
administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

(c) jeśli zostanę zwycięzcą nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej oraz dla celów 
wykonywania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody i obowiązków sprawozdawczych 
(podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych organizatora Loterii przewidzianych 
przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 
471 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

(d) dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze 
Loterii w związku z jej urządzeniem (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych 
organizatora Loterii przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierza w swoim imieniu przetwarzanie danych osobowych w wyżej 
wymienionych celach organizatorowi Loterii – Kropka Bordo sp. z o.o. 

 Odbiorcami moich danych osobowych są organizator Loterii oraz inne osoby i podmioty współpracujące z 
organizatorem przy organizacji Loterii. 

 Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań 
reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a jeśli zostanę 
zwycięzcą Loterii - także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych 
i celów sprawozdawczości. 

 Moje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym Johnson  & 
Johnson posiada oddział lub dostawcę usług i mogą podlegać transferowi do krajów poza Polską, 
włączając w to Stany Zjednoczone, które mogą zapewniać inne przepisy dotyczące ochrony danych 
aniżeli w Polsce. Jednakże przekazanie moich danych do kraju niezapewniającego poziomu ochrony 
danych osobowych odpowiedniego do wymaganego na terytorium Polski będzie mogło mieć miejsce 
wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w państwie docelowym i przy zachowaniu 
wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych obowiązujących w Polsce. 

 Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Mam prawo w 
dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. W celu 
skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. na 
adres e-mail: emeaprivacy@its.jnj.com lub w formie pisemnej na adres Johnson & Johnson Poland 
sp. z o.o, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”. 

 Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w 
Loterii; Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
wyłączenie mnie z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody. 
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