
www.mastercard.pl/music1

Mastercard Music
 

Informacja o ochronie prywatności
W związku z prowadzonym przez Mastercard konkursem

„Bezcenne w muzyce” 

Data wejścia w życie: 7 września 2022 r.

Mastercard Europe SA z siedzibą w Waterloo, 198/A, Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo, 
Belgia, spółka wpisana do belgijskiego rejestru przedsiębiorców pod nr RPR 0448038446, 
podmioty z nią stowarzyszone oraz inne podmioty należące do grupy spółek Mastercard 
(dalej określane jako “Mastercard”, “my”, “nam/nas” lub “nasz”) szanują Państwa prywatność. 
Mastercard Europe SA sprawuje funkcję administratora danych w odniesieniu do danych 
osobowych Uczestników Konkursu „Bezcenne w muzyce” (dalej też jako „Administrator 
Danych”).

1. Gromadzone przez nas Dane Osobowe

2. W jaki sposób Państwa Dane Osobowe mogą zostać przez nas wykorzystywane

3. W jaki sposób Państwa Dane są przez nas udostępniane 

4. Przysługujące Państwu prawa i możliwości wyboru 

5. W jaki sposób chronimy Państwa Dane Osobowe 

6. Sytuacje, w których Dane Osobowe są przetwarzane

7. Aktualizacja niniejszej Informacji o ochronie prywatności 

8. W jaki sposób można się z nami skontaktować 

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania Danych 
Osobowych gromadzonych w związku z prowadzonym przez Mastercard Konkursem 
„Bezcenne w muzyce”  (dalej określanym jako “Konkurs”). Niniejsza Informacja o Ochronie 
Prywatności nie ma zastosowania do gromadzenia i wykorzystywania przez Mastercard 
należących do Państwa Informacji Osobowych w związku z innymi kampaniami 
i programami, gromadzenia i wykorzystywania takich informacji przez osoby trzecie na 
innych stronach internetowych opatrzonych marką Mastercard lub przez emitenta Państwa 
Karty Mastercard (np. przez Państwa bank), ani do innych informacji lub komunikatów, 
które mogą zawierać odniesienia do Mastercard niezależnie od Konkursu.

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności zawiera opis rodzajów Informacji Osobowych, 
które gromadzimy w związku z Konkursem, cele, dla których są one gromadzone, inne osoby, 
którym możemy udostępniać Informacje Osobowe oraz podejmowane przez nas środki 
w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Informacja o Ochronie Prywatności zawiera także 
informacje na temat przysługujących Państwu praw i możliwości wyboru w odniesieniu 
do Państwa Informacji Osobowych, oraz możliwych sposobów kontaktu z nami w celu 
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zaktualizowania Państwa danych kontaktowych lub uzyskania odpowiedzi na pytania 
dotyczące stosowanych przez nas praktyk w celu ochrony prywatności.

Warunkiem umożliwienia Państwu uczestnictwa w Konkursie jest potwierdzenie przyjęcia 
do wiadomości niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności oraz obowiązujących u nas 
Warunków Konkursu „Bezcenne w muzyce”. Więcej informacji na temat stosowanych przez 
Mastercard praktyk w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Globalnej Informacji 
o Ochronie Prywatności przez Mastercard na stronie https://www.mastercard.pl/pl-pl/
miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html

1. Gromadzone przez nas Dane Osobowe

Następujące rodzaje Danych Osobowych mogą być przez nas gromadzone:

Dane Uczestników Konkursu: nick używany w serwisie Instagram, wizerunek zawarty 
w Pracy konkursowej, a w przypadku zwycięzców Konkursu dodatkowo: imię 
i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), data urodzenia/wiek.
 

Dla celów niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności “Dane Osobowe” oznaczają 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  
W związku z Konkursem uzyskujemy Państwa Dane Osobowe z różnych źródeł opisanych 
poniżej.

We właściwym przypadku przekazujemy Państwu informację czy przekazanie przez Państwa 
nam swoich Danych Osobowych jest konieczne, jakie są tego powody oraz jakie są skutki 
nieprzekazania nam przez Państwa swoich Danych Osobowych. Nieprzekazanie nam przez 
Państwa swoich Danych Osobowych, gdy zwracamy się do Państwa z prośbą o to, może 
uniemożliwić Państwu odniesienie korzyści z uczestnictwa w Konkursie w przypadku, gdy 
przekazanie takich informacji jest konieczne lub gdy jesteśmy zobowiązani z mocy prawa 
do ich gromadzenia.

a. Przekazane przez Państwa Dane Osobowe

W związku z Konkursem zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie określonych 
Danych Osobowych, takich jak: nick używany w serwisie Instagram, wizerunek zawarty 
w Pracy konkursowej, a w przypadku zwycięzców Konkursu dodatkowo: imienia i nazwiska, 
adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), daty urodzenia/wieku.

https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html
https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html
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2. W jaki sposób Państwa Dane Osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane  

Przekazane nam przez Państwa Dane Osobowe mogą zostać wykorzystane 
przez nas w celu:
 
• przekazania Państwu informacji na temat Konkursu oraz komunikowania 

się z Państwem, w tym przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, 
ogłoszenia zwycięzców. 

• zapewnienia przestrzegania Regulaminu oraz w celu spełnienia zobowiązań 
nałożonych na nas z mocy prawa.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane dla wyżej wymienionych celów wyłącznie 
w przypadku, gdy będziemy dysponować ważną podstawą prawną takiego działania; 
między innymi w przypadku, gdy:

b. wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Na 
przykład, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody 
na wykorzystanie przez nas plików cookies lub podobnych technologii, na 
przesyłanie do Państwa komunikatów marketingowych lub na przetwarzanie 
Danych Osobowych uznanych za wrażliwe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

c. Państwa Dane Osobowe są nam potrzebne w celu przekazywania Państwu 
produktów i świadczenia usług lub w celu udzielania Państwu odpowiedzi na 
pytania.

d. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się ze zobowiązań 
przewidzianych prawem, takich jak zapobieganie oszustwom w ramach 
transakcji płatniczych i ich monitorowanie.

e. My lub osoba trzecia mamy prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu 
Państwa Danych Osobowych, w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa, 
ochrony oraz działania naszych produktów i usług, ochrony przed oszustwami 
i ich zapobieganiu, anonimizowania Danych Osobowych oraz przeprowadzania 
analiz danych.
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3. W jaki sposób możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe

Gromadzone przez nas Dane Osobowe: 
 
• mogą być udostępniane poprzez ich przekazywanie do centrali Mastercard 

znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, do naszych podmiotów 
stowarzyszonych oraz innych podmiotów należących do grupy spółek 
Mastercard. 

• naszym wykonawcom działającym w naszym imieniu. 
• osobom trzecim, w przypadku sprzedaży lub zbycia naszego przedsiębiorstwa 

lub majątku. 

Nie udostępniamy ani nie ujawniamy zgromadzonych przez nas Państwa Danych Osobowych 
żadnym osobom lub podmiotom, z wyjątkiem osób wskazanych w niniejszej Informacji 
o Ochronie Prywatności lub o jakich poinformujemy Państwa w momencie gromadzenia 
danych.

Zgromadzone przez nas Dane Osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz naszej 
centrali oraz na rzecz naszych podmiotów stowarzyszonych, włączając w to Mastercard 
International.

Zgromadzone przez nas Dane Osobowe mogą zostać udostępnione naszym wykonawcom, 
którymi są: McCann Poland Sp. z o.o., pełniąca rolę Organizatora Konkursu, dla celów 
przygotowania, przeprowadzenia i zrealizowania Konkursu oraz wydania Nagrody. 

Możemy także udostępniać Dane Osobowe naszym podwykonawcom świadczącym 
usługi w naszym imieniu, a także w związku z celami opisanymi w niniejszej Informacji 
o Ochronie Prywatności. Ze wspomnianymi powyżej podwykonawcami zawieramy właściwe 
umowy nakładające na nich zobowiązanie do przetwarzania Danych Osobowych jedynie 
w sposób zgodny z naszymi wskazówkami oraz w zakresie niezbędnym w celu wykonania 
w naszym imieniu usług lub w celu wywiązania się ze zobowiązań przewidzianych prawem. 
Zobowiązujemy także naszych podwykonawców do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
ochrony poufności przetwarzanych przez nich w naszym imieniu Danych Osobowych poprzez 
wdrożenie właściwych organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa oraz do 
zobowiązania ich pracowników mających dostęp do Danych Osobowych do zachowania 
Danych Osobowych w poufności.
Dotyczące Państwa dane mogą zostać ujawnione przez nas: (i) gdy będziemy do tego 
zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub w ramach procesu sądowego; (ii) na 
żądanie sądu, organów ścigania lub przedstawicieli władz państwowych; lub (iii) gdy naszym 
zdaniem ujawnienie Danych Osobowych będzie konieczne lub właściwe, aby zapobiec 
uszkodzeniu ciała lub stracie finansowej, lub w związku z prowadzonym dochodzeniem 
w sprawie podejrzewanych lub faktycznych czynności niezgodnych z prawem lub 
oszukańczych.
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Zastrzegamy sobie prawo do przekazania posiadanych przez nas Państwa Danych 
Osobowych w przypadku zbycia lub sprzedaży całości lub części naszego przedsiębiorstwa 
lub majątku. Jeżeli dojdzie do takiej sprzedaży lub zbycia, dołożymy uzasadnionych starań, 
aby polecić nabywcy, aby przekazane nam przez Państwa Dane Osobowe były przez niego 
wykorzystywane w sposób zgodny z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności.

4. Przysługujące Państwu prawa i możliwości wyboru

Gromadzone przez nas Dane Osobowe: 
 
• mogą być udostępniane poprzez ich przekazywanie do centrali Mastercard 

znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, do naszych podmiotów 
stowarzyszonych oraz innych podmiotów należących do grupy spółek 
Mastercard. 

• naszym wykonawcom działającym w naszym imieniu. 
• osobom trzecim, w przypadku sprzedaży lub zbycia naszego przedsiębiorstwa 

lub majątku. 

W przypadku, gdy Państwa siedziba/adres zamieszkania znajduje się na 
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mogą 
Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa w sposób opisany w punkcie 
“W jaki sposób można się z nami skontaktować”.

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo:

a. dostępu oraz otrzymania informacji o Danych Osobowych, które przechowujemy 
na Twój temat, do aktualizacji oraz sprostowania nieprawidłowości w Twoich 
danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
Danych Osobowych, otrzymania informacji o anonimizacji lub usunięciu, 
w zależności od sytuacji, lub o skorzystanie z prawa do przenoszenia danych. 
Ponadto masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym 
w kraju zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu zdarzenia.

b. Wycofania każdej wcześniej przekazanej nam zgody dotyczącej przetwarzania 
Twoich Danych Osobowych, w dowolnym czasie i bezpłatnie. Zastosujemy 
Twoje preferencje w przyszłości i nie wpłynie to na legalność przetwarzania 
danych przed wycofaniem zgody.

Prawa te mogą być ograniczone w niektórych okolicznościach przez lokalne wymogi prawne. 
W przypadku, gdy mają Państwo siedzibę/adres zamieszkania na terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu 
prawa w sposób opisany w punkcie “W jaki sposób można się z nami skontaktować”. 
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5. W jaki sposób chronimy Państwa Dane Osobowe 

Stosujemy właściwe środki ochrony w celu ochrony Państwa Danych Osobowych 
i przechowujemy wspomniane Dane jedynie przez ograniczony okres. 

Stosujemy właściwe administracyjne, techniczne i fizyczne środki ochrony w celu ochrony 
Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 
przypadkową utratą, nieuprawnionym wprowadzeniem zmiany, nieuprawnionym 
ujawnieniem lub udostępnieniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem oraz 
przetwarzaniem znajdujących się w naszym posiadaniu Danych Osobowych w jakiejkolwiek 
innej niezgodnej z prawem formie. Udostępnienie Państwa Danych Osobowych zostanie 
przez nas ograniczone do pracowników, którzy muszą je znać w celu przekazania Państwu 
produktów oraz wyświadczenia usług.

Dane Osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie wygrają Konkursu, zostaną usunięte lub 
zanonimizowane w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia informacji o zwycięzcach.  Administrator 
Danych informuje, że Uczestnicy nie zostaną pozbawieni praw do zgłaszania skarg lub 
roszczeń w inny sposób z upływem wyżej wspomnianego okresu. Jednakże w takim 
przypadku [tj. po upływie wspomnianego powyżej okresu] osoba składająca skargę będzie 
zobowiązana do tego, aby w sposób niezależny samodzielnie wskazać wszystkie podstawy, 
na których opiera swoje zarzuty lub twierdzenia.
Dane Osobowe zwycięzców Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób 
zgodny z poprzednim punktem, z wyjątkiem Danych niezbędnych w celu spełnienia 
zobowiązań spoczywających na Administratorze Danych z mocy prawa (na podstawie 
przepisów prawa podatkowego, ewentualnych roszczeń na podstawie gwarancji lub 
zapewnień, oraz przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Warunkami).
Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą mogły być przetwarzane przez dłuższy okres 
niż wynikający z poprzednich punktów, jeżeli będzie to konieczne w celu rozpatrzenia skargi 
lub innych roszczeń zgłaszanych przez Uczestnika (ów), jak również dla celów ewentualnego 
postępowania sądowego lub administracyjnego.

Dane Osobowe są chronione poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków 
ochrony w celu zagwarantowania właściwego poziomu ich ochrony w sposób zgodny 
z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. 

6. Sytuacje, w których dane osobowe są przekazywane

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe poza terytorium EOG, w tym 
także do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w sposób zgodny z ustanowionymi 
przez nas Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi oraz innymi mechanizmami 
przekazywania danych. 
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Mastercard jest przedsiębiorstwem światowym. Możemy przekazywać lub ujawniać 
Państwa Dane Osobowe odbiorcom znajdujących się w krajach innych niż Państwa kraj, 
w tym między innymi odbiorcom w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie znajduje 
się światowa centrala naszej firmy. Przepisy dotyczące ochrony danych ewentualnie 
obowiązujące w krajach, o których mowa powyżej, mogą nie być takie same jak w kraju, 
w którym nastąpiło pierwotne przekazanie przez Państwa wspomnianych informacji. 
W przypadku ujawnienia Państwa Danych Osobowych lub ich przekazania do innych 
krajów, chronimy te informacje w sposób opisany w niniejszej Informacji o Ochronie Danych 
Osobowych.

Przestrzegamy wszelkich wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, które 
przewidują zapewnienie właściwych środków ochrony w przypadku przekazywania Danych 
Osobowych do krajów innych niż kraj naszej siedziby lub kraj Państwa miejsca zamieszkania. 
Między innymi w związku z powyższym ustanowiliśmy
i wdrożyliśmy zestaw “Wiążących Reguł Korporacyjnych” (dalej określanych jako “WRK”), 
które organy ds. ochrony danych EOG uznały jako zapewniające właściwy poziom ochrony 
Danych Osobowych przetwarzanych przez nas na całym świecie. Obowiązujące w stosunku 
do nas Wiążące Reguły Korporacyjne są dostępne tutaj (https://www.mastercard.us/
content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf). Możemy także przekazywać 
Dane Osobowe do krajów, w odniesieniu do których zostały wydane decyzje stwierdzające 
odpowiedni poziom ochrony danych (adequacy decisions), stosować środki ochrony 
przewidziane na podstawie umowy w związku z przekazywaniem Danych Osobowych 
osobom trzecim, takie jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej albo ich 
odpowiednik w przepisach obowiązującego prawa, w odpowiednim przypadku, polegać 
na certyfikatach wydawanych przez osoby trzecie na podstawie zasad ramowych Tarczy 
Prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki lub pomiędzy 
Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 
W celu uzyskania kopii dokumentu określającego środki ochrony stosowane przez nas 
w związku z przekazywaniem Danych Osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony poniżej 
w punkcie “W jaki sposób można się z nami skontaktować”.

7. Aktualizacje niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności może być od czasu do czasu 
aktualizowana w celu uwzględniania zmian w stosowanych przez nas praktykach 
w zakresie ochrony prywatności. 

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana 
w celu uwzględniania zmian w stosowanych przez nas praktykach w zakresie ochrony 
prywatności . Będziemy zawiadamiać Państwa o wszelkich zmianach wprowadzanych do

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf
https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf
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naszej Informacji o Ochronie Prywatności oraz zamieszczać w jej nagłówku informację, kiedy 
została ona ostatnio zaktualizowana. W niektórych sytuacjach w związku z aktualizacją 
niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności możemy zwracać się do Państwa z prośbą 
o wyrażenie zgody.

8. W jaki sposób można się z nami skontaktować

W przypadku, gdy mają Państwo siedzibę/adres zamieszkania na terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mogą Państwo 
złożyć wniosek o wykonanie praw przysługujących Państwu w związku 
z należącymi do Państwa Danymi Osobowymi wysyłając do nas e-mail na 
adres privacyanddataprotection@mastercard.com.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa Informacji Osobowych jest 
Mastercard Europe SA.

W przypadku, gdy mają Państwo siedzibę/adres zamieszkania na terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu 
prawa lub zgłaszać wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Informacji 
o Ochronie Prywatności lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatnoś 
i, przesyłając do nas komunikat pocztą elektroniczną na adres privacyanddataprotection@
mastercard.com lub kierować swoje wnioski dotyczące wykonywania praw przysługujących 
Państwu względem Państwa danych osobowych za pośrednictwem portalu „My Data 
Center” prowadzonego przez Mastercard.  

Więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez Mastercard w celu ochrony 
prywatności w innych kontekstach można znaleźć w naszej Globalnej Informacji 
o Ochronie Prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://www.mastercard.pl/
pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html.

https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html
https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-polityka-prywatnosci.html

