
Polityka Prywatności 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym i podanych w związku z udziałem w akcji 
promocyjnej pod nazwą „Nawet 500 zł premii na konto („Promocja”), jest Organizator - Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa. 
 

2. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu: 
2.1. organizacji i prowadzenia Promocji, przyznawania Prezentów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych - RODO) przez czas trwania Promocji oraz okres niezbędny do wydania Prezentów i rozpatrzenia 
reklamacji; 

2.2. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy 
o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te przepisy; 

2.3. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją Promocji do 6 lat od 
zakończenia Promocji. 

 
3. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane dostawcom usług - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

podstawie umowy z Lenovo i zgodnie z poleceniami Lenovo: 
3.1. dostawcy obsługującemu realizację Promocji i oraz wydanie Prezentów - firmę MARCIN JASZYK ACTIVE.PL spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Giewont 38A, 92-116 Łódź, REGON: 385748680, NIP: 
7282843812, KRS: 0000832641.  

 
4. Dodatkowo zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane podmiotom 

uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z 
żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. A także, gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb Organizatora, w 
szczególności kancelariom prawnym. 

 
5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec 
przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym profilowania 
na tej podstawie. W celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem i 
przesłać wiadomość na adres: cashback@lenovopolska.pl lub adres korespondencyjny wskazany w ust. 1 powyżej. 
 

6. W przypadku uznania, że Organizator przetwarza dane osobowe w sposób nieprawidłowy, Uczestnikowi przysługuje 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
7. Podanie danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. 
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