POLITYKA PRYWATNOŚCI – ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
W PROMOCJI „HUAWEI PROMOCJE”
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją „Huawei
Promocje” jest Huawei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50.
Celem przetwarzania danych przez Huawei Polska Sp. z o.o. jest organizacja Promocji,
promocja Produktu promocyjnego oraz marketing marki Huawei.

2.

Huawei Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane w zakresie:
a. imię i nazwisko,
b. e-mail
c. numer telefonu
d. adres zamieszkania
e. numer IMEI1 produktu promocyjnego
f. numer paragonu/faktury konsumenckiej
g. data zakupu
h. swój numer konta bankowego, na który ma zostać wypłacona nagroda
i. miejsce zakupu
j. zdjęcie / skan wyciętego kartonika z kodem IMEI1
k. zdjęcie skan paragonu/faktury VAT
l. informacje o przystąpieniu do Promocji
m. informacje o przyznaniu nagrody
n. informacje wynikające z postępowania reklamacyjnego – w przypadku złożenia reklamacji.

3.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Huawei Polska Sp. z o.o. jest:
a. w zakresie organizacji Promocji – obowiązek wynikający z treści ogłoszonego Regulaminu
Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
b. w zakresie promocji Produktu promocyjnego i marketingu marki Huawei – uzasadniony
interes, jaki spółka ma w promowaniu swoich produktów i swojej marki (art. 6 ust. 1 lit. f
w zw. z pkt 47 preambuły Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo
dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia, prawo do przenoszenia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

5.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania podanych danych osobowych.

6.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
przez administratora danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres
Huawei Polska, ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa lub za pomocą
formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.

7.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników są: agencja Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, której administrator zlecił zorganizowanie Konkursu, a także
inne podmioty, przy pomocy których organizator przeprowadza konkurs (podwykonawcy),
w tym dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne.
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8.

Dane kontaktowe
dpo@hauwei.com.

do

inspektora

ochrony

danych

osobowych

administratora:

9.

Dane osobowe uczestników podane w Promocji przechowywane będą przez Huawei Polska
Spółka z o.o.:
a. dla potrzeb realizacji Promocji i jej rozliczenia – do zakończenia roku, w którym upłynie 6
lat od zakończenia Promocji (2024 r.), czyli do upływu okresu przedawnienia roszczeń
uczestników wynikających z udziału w Promocji. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez
danego uczestnika okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może
ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej
obrony przed takim roszczeniem.
b. w przypadku celów marketingowych – przez okres pozostawania przez uczestnika
konsumentem produktów marki należącej do Huawei, a po tym okresie przez okres
kolejnych 24 miesięcy, na wypadek gdyby uczestnik powrócił do kupowania lub
użytkowania produktów lub usług marki należącej do Huawei.

10. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną, dobrowolną zgodę, Twój adres e-mail oraz numer telefonu
będą wykorzystywane w celu komunikowania oferty handlowej administratora Twoich danych.
Taką zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili. Możesz to zrobić za pomocą
formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/. Pamiętaj, że cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
11. Dla Promocji prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.huaweipromocje.pl.
Dane Uczestników i użytkowników ww. strony internetowej uzyskujemy bezpośrednio od nich
samych, przede wszystkim podczas zgłaszania udziału w Promocji. Ponadto, przetwarzamy
również dane o użytkownikach strony internetowej Programu dotyczące:
a. informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej (jeżeli wyrażą zgodę na pliki
cookies);
b. numeru IP, z którego komunikują się ze stroną internetową Programu;
c. informacje o urządzeniu, z którego korzystają ze strony internetowej Programu, w tym o
jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu).
Więcej informacji na temat reguł przetwarzania Twoich danych przy korzystaniu ze strony
internetowej Promocji www.huaweipromocje.pl, w tym na temat zasad wykorzystywania
plików
cookies
oraz
innych
podobnych
technologii
znajdziesz
na
https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-policy/.
12. Huawei Polska sp. z o.o. może udostępniać dane Uczestników spółkom z grupy Huawei z
siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej. Komisja Europejska nie uznaje Chińskiej Republiki
Ludowej jako państwa, zapewniającego odpowiedni stopień ochrony. Wobec powyższego
podmioty z grupy Huawei zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych poprzez
zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Aby uzyskać kopię standardowych klauzul prosimy o kontakt za pomocą
formularza: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/.
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