INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ TOTALIZATOR SPORTOWY DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW GIER LICZBOWYCH I LOTERII PIENIĘŻNYCH

1.

Dane osobowe uczestników gier liczbowych i loterii pieniężnych organizowanych przez Totalizator
Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 25 (dalej: gry liczbowe i loterie
pieniężne) wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją reklamacji, wystawieniem
na żądanie uczestnika imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji
wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt)
złotych.

2.

Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3.

Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Targowej 25. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@totalizator.pl.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesach
wskazanych w pkt. 1. Uczestnicy gier liczbowych i loterii pieniężnych mają prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.

Dokumentacja reklamacyjna będzie przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło złożenie reklamacji.

6.

Dane osobowe uczestników gier liczbowych i loterii pieniężnych uzyskane w związku z prowadzeniem
przez Administratora ewidencji wypłaconych wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2.280 (dwa
tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych i wystawianiem imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej
będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano
wygraną lub nastąpiła wypłata wygranej na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

7.

Dane osobowe uczestników gier liczbowych i loterii pieniężnych będą przetwarzane wyłącznie przez
Administratora Danych i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom gier liczbowych i loterii pieniężnych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie danych osobowych.

9.

Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Totalizator Sportowy
Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 25. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Zakres i podstawa przetwarzania danych
osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych.

10. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wystawienia imiennego zaświadczenia
o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych, jest Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 25.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień uczestników gier liczbowych
i loterii pieniężnych i wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
11. Administratorem danych osobowych w zakresie prowadzenia ewidencji wypłaconych wygranych,
których wartość wynosi co najmniej 2.280 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych, o którym mowa
w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jest Totalizator Sportowy Spółka
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 25. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
12. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 9, 10 i 11 jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
13. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku uczestnictwa w grach liczbowych i loteriach
pieniężnych przez sieć Internet zawiera regulamin przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii
pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.

