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Informacje o ochronie danych 

w związku z udziałem w 

głosowaniu telewidzów w Konkursie Piosenki Eurowizji  

Poniższe informacje mają na celu zapewnienie Państwu jako uczestnikom głosowania telewidzów w 

Konkursie Piosenki Eurowizji (głosowanie telefoniczne) ogólnej orientacji w kwestii przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez nas oraz Państwa praw zgodnie z przepisami o ochronie danych.  

Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych i kto jest osobą kontaktową dla Pań-

stwa? 

Administratorem danych jest 

digame mobile GmbH  
Schanzenstrasse 38  
51063 Kolonia 
Niemcy 
 

Z Inspektorem Ochrony Danych naszej firmy mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: 

privacy@digame.de 

Jakie źródła i dane będziemy wykorzystywać? 

Będziemy przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które otrzymamy przy oddaniu przez Państwa 

głosu telefonicznie lub poprzez wiadomość tekstową SMS, z wykorzystaniem połączeń zapewnianych 

przez Państwa operatora sieci stacjonarnej lub komórkowej.  

Przy takim przetwarzaniu będziemy gromadzić wyłącznie Państwa dane należące do poniżej wymie-

nionych kategorii: 

- Numer Państwa telefonu komórkowego (MSISDN – numer abonenta sieci komórkowej) 

- Data i godzina wzięcia przez Państwa udziału w głosowaniu telewidzów 

- Nazwa Państwa operatora sieci stacjonarnej lub komórkowej 

- Rodzaj umowy zawartej przez Państwa z tym operatorem sieci (karta prepaid, umowa). 

Jak będą przetwarzane Państwa dane w celu (cel przetwarzania) i jaka jest podstawa prawna do 

tego? 

Będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochro-

nie Danych (RODO) i niemieckiej Ustawy Federalnej o Ochronie Danych Osobowych (BDSG) oraz 

przy uwzględnieniu równowagi interesów (art. 6 ust. 1 punkt f) RODO). 
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Komu będą przekazywane Państwa dane? 

Wewnątrz firmy Państwa dane będą udostępniane działom, które potrzebują ich w celu wypełnienia 

naszych obowiązków umownych i prawnych. Usługodawcy i osoby zaufane pracujące dla nas mogą 

również otrzymać te dane do takich celów, jeśli zobowiążą się w szczególności do zachowania pouf-

ności i integralności danych. Takimi odbiorcami mogą być np. dostawcy usług IT lub telekomunikacyj-

nych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców spoza naszej firmy. Nie jesteśmy organizatorem 

głosowania w Konkursie Piosenki Eurowizji – jest nim Europejska Unia Nadawców, Ancienne Route 

17A, 1218 Grand-Saconnex (Genewa), Szwajcaria – jednakże zgodnie z przepisami o ochronie da-

nych jesteśmy administratorem danych w rozumieniu definicji w art. 4 ust. 7 RODO, w związku z gło-

sowaniem telewidzów. Tak jest, ponieważ będziemy dostarczać Europejskiej Unii Nadawców wyłącz-

nie zanonimizowane wyniki głosowania.   

Czy dane będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej? 

Transfer Państwa danych osobowych wymienionych powyżej do krajów trzecich nie będzie mieć miej-

sca.  

Jak długo będą przechowywane Państwa dane? 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać i przechowywać przez okres wymagany do wypełnie-

nia naszych obowiązków umownych oraz prawnych. 

W przypadku, gdy dane nie będą już wymagane do wypełniania obowiązków umownych lub praw-

nych, będą one zazwyczaj usuwane, jeśli nie będzie wymagane dalsze przetwarzanie – przez ustalo-

ny okres – do poniżej wymienionych celów: 

- Wypełnianie obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego,  

- Niemiecki Kodeks Handlowy (HGB), Kodeks Podatkowy (AO), Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu 

Pieniędzy (GwG). W tych przepisach ogólnie wskazano okresy przechowywania do celów archiwi-

zacji i dokumentacji, od dwóch do dziesięciu lat. 

 

Jakie prawa do ochrony danych Państwo posiadają? 

Każdy uczestnik głosowania telewidzów ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO; prawo do 

poprawiania zgodnie z art. 16 RODO; prawo do usuwania zgodnie z art. 17 RODO; prawo do ograni-

czenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RO-

DO oraz prawo do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO. 

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych  (art. 77 

RODO). 
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Każda zgoda, którą wyrażą Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych przez nas, może 

zawsze zostać wycofana. Prosimy mieć na uwadze, że wycofanie zgody będzie mieć zastosowanie 

wyłącznie do przyszłego przetwarzania. Nie będzie ono mieć wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce przed wycofaniem zgody. 

 

Czy są Państwo zobowiązani podać dane? 

Wyżej wymienione dane osobowe muszą Państwo podać w celu wzięcia udziału w głosowaniu telewi-

dzów.  

Czy ma miejsce jakiekolwiek zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

Zasadniczo przy nawiązywaniu, utrzymywaniu lub zakończeniu relacji biznesowych nie wykorzystuje-

my żadnych procesów w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu definicji z 

art. 22 RODO. Nie wykorzystujemy również profilowania.  

Czy mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu? 

 

Informacja o Państwa prawie do zgłoszenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO 

 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu w określonym przypadku 

Zawsze mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną 
sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, z wykorzystaniem podstawy 
z punktu f) art. 6 ust. 1 RODO (przetwarzanie danych z uwzględnieniem równowagi interesów). 

W przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych 
osobowych, jeśli nie będziemy mogli wykazać ważnych i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli nie będzie to mieć 
miejsca w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń prawnych bądź obrony przed nimi. 

Podmiot, do którego należy kierować sprzeciw 

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw pod nagłówkiem „Sprzeciw”, podając swoje imię i nazwisko, adres i 
datę urodzenia, oraz zaadresować do: 

digame mobile GmbH  
Schanzenstrasse 38  
51063 Kolonia  
Niemcy 
Tel.: +49 221 59 68 88 80 
privacy@digame.de 

 


