KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”]
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Współadministratorami danych osobowych są:
a) Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa.
Ze współadministratorem danych można skontaktować się przesyłając e – mail na adres:
kancelaria@mz.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej
adresem korespondencyjnym
b) Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa.
Ze współadministratorem danych można skontaktować się przesyłając e – mail na adres:
iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej
adresem korespondencyjnym.
3. Każdy ze współadministratorów wyznaczył osoby odpowiedzialne za ochronę danych tj.
Inspektorów Ochrony Danych, z którymi kontakt jest możliwy odpowiednio za pośrednictwem
adresu mailowego: iod@mz.gov.pl w przypadku Ministra Zdrowia oraz iod@totalizator.pl
w przypadku Totalizatora Sportowego. Kontakt z Inspektorami Ochrony Danych możliwy jest
również za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanymi powyżej adresami siedzib
Współadministratorów z dopiskiem: „Do Inspektora Ochrony Danych”.
4. W ramach umowy o współadministrowaniu, współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym
w szczególności uzgodniono, że:
a) Minister Zdrowia jako współadministrator jest odpowiedzialny za realizację w imieniu obu
współadministratorów obowiązku informacyjnego wobec podmiotów danych oraz realizację
praw osób, których dane dotyczą. Niezależnie od tego ustalenia osoba, której dane dotyczą
może wykonywać swoje prawa również wobec Totalizatora Sportowego. W takim przypadku
żądanie zostanie przekazane Współadministratorowi, który je zrealizuje.
b) Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, pod adresem e-mail
wspoladministracja.iod@totalizator.pl, gdzie możliwe jest uzyskanie wszelkich niezbędnych
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
c) Każdy ze Współadministratorów zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki
ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie ze szczegółowymi
postanowieniami umowy o współadministrowaniu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach:
a) w zakresie zebrania przez Współadministratorów i przetwarzania danych dotyczących
poświadczenia przyjęcia szczepionki na COVID – 19 w celu przystąpienia do loterii – podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
b) realizacji Loterii, w tym przeprowadzenia procedury weryfikacji - podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca z przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
Administratora, rozumiany w tym przypadku jako prowadzenie analiz w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. W przypadku Laureatów/Zwycięzców Loterii samodzielnym Administratorem danych osobowych
jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Dane osobowe będą w tym wypadku przetwarzane
w szerszym zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze
Loterii oraz w celu realizacji uprawnień Laureatów/Zwycięzców. Dane w tym zakresie będą
zbierane na podstawie odpowiedniego oświadczenia w zależności od stopnia nagrody.
Obowiązek informacyjny ze strony Totalizatora Sportowego sp. z o.o. zostanie przedstawiony
Laureatom/Zwycięzcom. Totalizator Sportowy sp. z o.o. jednocześnie informuje, że na potrzeby
spełnienia obowiązków prawnych rozmowy telefoniczne z Laureatami/Zwycięzcami będą
nagrywane. Ich dalsze wykorzystanie będzie uzależnione od uzyskania stosownej zgody
Laureata/Zwycięzcy.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli
działalności współadministratorów lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne
podmioty na podstawie zawartych ze współadministratorami umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
8. Okres przechowywania danych przez Współadministratorów dla celów organizacji Loterii jest
określony następująco:
a) co do zasady przez czas trwania Loterii określony w Regulaminie oraz dodatkowo przez okres
6 miesięcy po zakończeniu Loterii, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń w związku z art. 21
ustawy o grach hazardowych albo
b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu albo
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo
d) do momentu wycofania zgody.
9. W przypadku osób nagrodzonych Totalizator Sportowy sp. z o.o. będzie przetwarzał dane
osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie
nagrody, na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują
w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku
z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Realizacja praw osób odbywa się w szczególności poprzez wyznaczony wspólny punkt
kontaktowy wspoladministracja.iod@totalizator.pl
12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnej chwili z poziomu
użytkownika poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego
z infolinią pod bezpłatnym nr telefonu 989. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w Loterii.
13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii oraz realizacji
szczególnych uprawnień Uczestników. Odmowa podania niezbędnych danych skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w Loterii.
14. W oparciu o dane osobowe współadministratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

