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Administratorem danych osobowych Pani/Pana przekazanych w związku ze skorzystaniem z
formularza kontaktowego Loterii Bakuś jest Organizator -UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,
NIP 521-31-04-542 (dalej: Organizator).
Z Organizatorem można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres
e-mail: dane@uniqueone.pl lub listem na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737
Warszawa.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń zgodnie z ustawą
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 847).
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania
odpowiedzi na zadane pytanie oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na zadane
pytanie oraz zapewnienia możliwości dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń).
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom), w szczególności BAKOMA, podmiotom świadczącym usługi w
zakresie technologii IT, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacji, organom
administracji publicznej, organom powołanym do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych przetwarzanych przez Organizatora, otrzymania
kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Organizatora, żądania ich przeniesienia (prawo do przenoszenia danych osobowych
przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy). Przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Sprzeciw można wyrazić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej:
dane@uniqueone.pl lub adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Dane osobowe Loteria Bakuś”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do odpowiedzi na zadana pytanie.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

