
Klauzula informacyjna wobec uczestników Loterii  

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do przetwarzania przez TVN S.A. danych osobowych uczestników, którzy 

zgłosili swój udział do loterii „Wielka Loteria TVN” („Loteria”).  

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie („TVN SA” lub 

„Administrator”), adres: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, NIP: 9510057883, REGON: 011131245. Kontakt z 

Administratorem możliwy jej poprzez adres e-mail: iod@tvn.pl 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Loterii w celu:  

a) wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, realizacji postanowień regulaminu Loterii, 

komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród laureatom - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

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 (dalej 

„RODO”);  

b) realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją Loterii, w szczególności w celu prowadzenia 

sprawozdawczości, wydania nagród, prowadzenia komunikacji Loteryjnej, rozpatrywania reklamacji – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

c) prowadzenia statystyk, dochodzenia roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

d) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług TVN S.A. oraz TVN Media Sp. z o.o., w 

przypadku udzielenia na to zgody przez uczestnika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Dane osobowe uczestników Loterii zostały przez Administratora powierzone do przetwarzania: organizatorowi Loterii, 

podmiotom uczestniczącym w technicznej obsłudze Loterii (np. operatorom oraz integratorom telekomunikacyjnym), 

spółce TVN Media Sp. z o.o. („TVN Media”). 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Loterii przez czas trwania Loterii, oraz po jej zakończeniu 

przez okres wymagany przepisami o grach hazardowych oraz przepisami prawa podatkowego. 

Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych uczestnika, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Uczestnikowi Loterii przysługuje także 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Uczestnik Loterii może także cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, 

przy czym cofnięcie to nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem dokonanym przed cofnięciem zgody. 

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingu 

bezpośredniego. W celu realizacji powyższych uprawnień uczestnik może wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści 

STOP.TVN pod numer 80198 (0zł). 

Podanie przez uczestnika Loterii danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do uczestnictwa w 

Loterii oraz wydania nagród. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w 

Loterii oraz wydania nagród. 

Dane osobowe uczestnika Loterii mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności w Loterii może uczestnik Loterii 

otrzymywać indywidulane propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans na zdobycie Nagrody. 

Wówczas skutkiem aktywności uczestnika Loterii (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na 

otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup 

zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do uczestnika 

Loterii charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS z 

informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika Loterii szans na wygraną. 

W TVN SA został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres: iod@tvn.pl 
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