Polityka prywatności serwisu matjasnawidelcu.pl

Akceptacja Polityki Prywatności
Korzystając z serwisu internetowego matjasnawidelcu.pl („Serwis”) Użytkownicy akceptują zasady
poniższej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek punktem, prosimy
o niekorzystanie z Serwisu.

Czym jest polityka prywatności?
Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu matjasnawidelcu.pl o
aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach serwisu.

Podstawa prawna
Podstawą niniejszej Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) („ustawa o ochronie
danych
osobowych”).
Ustawę
można
znaleźć
pod
adresem
http://www.giodo.gov.pl/484/id_art/386/j/pl/.

Administrator i odbiorca danych osobowych
W przypadku udostępnienia przez Użytkowników danych osobowych, ich administratorem jest:
Lisner Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńska 38/42. Lisner Sp. z o.o. w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu powierzył przetwarzanie danych osobowych
Organizatorowi.

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników Administrator pozyskuje w poniższych sytuacjach:



W Konkursie - przy zgłoszeniu udziału za pomocą formularza. Szczegółowe zasady Konkursu
określa odrębny regulamin dostępny w serwisie matjasnawidelcu.pl
Przy kontakcie z Administratorem poprzez formularz e-mail dostępnym na stronie
internetowej matjasnawidelcu.pl

Poniżej przedstawiono informacje dot. przetwarzania danych osobowych w ww. sytuacjach.

Udział w Konkursie
Udział w Konkursie wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail wykorzystywanego w celu
obsługi i weryfikacji zgłoszenia.

Kontakt przez formularz kontaktowy
Kontakt możliwy jest w Serwisie za pomocą specjalnego formularza. W celu wysłania zgłoszenia
wymagane jest podanie danych takich jak:



imienia i nazwiska użytkownika,
adresu e-mail.

Dostęp do danych osobowych
Każdy użytkownik który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo :







dostępu do tych treści,
poprawienia ich,
aktualizacji,
uzupełnienia,
żądania zaprzestania przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i
8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zmian
tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie pisemnej na adres Serwisu
konkurs@matjasnawidelcu.pl lub wysyłając wiadomość listem poleconym na adres GPD Advertising
Sp. z o.o. ul. Roosevelta 18, , 60-829 Poznań z dopiskiem „Matjas na Widelcu”.

Ochrona danych osobowych
Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe:





przechowywane są bezpiecznie w bazie danych,
przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i
organizacyjnych, zapewniających ich ochronę,
nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów współpracujących w zakresie
realizacji wysyłki korespondencji (Poczta Polska, firmy kurierskie i in.),
są chronione przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.

Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i
wykorzystywanie w celu obsługi zgłoszeń oraz kontaktu z Użytkownikiem.

Cookies (Ciasteczka)
Pewne obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane do
komputera internauty. Ich zadaniem jest identyfikacja internauty umożliwiająca upraszczanie lub
umarzanie danych operacji.
Nie są szkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych.
Warunkiem ich działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Linki do innych serwisów
Serwis matjasnawidelcu.pl może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych. Po przejściu
na te serwisy prosimy o zapoznanie się Użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych
obowiązujących w tych serwisach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za obce treści, ani za błędną, niepełną, nielegalną
zawartość tych serwisów czy szkody związane z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji w
tych serwisach.

Niezapowiedziane Wiadomości
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane
kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis rozumie informacje odnoszące się
bezpośrednio do:





działania serwisu matjasnawidelcu.pl i zmian w serwisie,
obsługi Konkursu,
produktów i oferty LISNER

Zastrzeżenia
Administrator zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności.

Pytania
Wszelkie pytania dotyczące
konkurs@matjasnawidelcu.pl
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