POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

Niniejszy dokument („Polityka”) ma na celu wyjaśnienie, jak POS Media Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przetwarza Twoje dane osobowe podczas Twojej wizyty na naszej stronie
internetowej pod adresem www.poprostuloteria.tymbark.com („Strona Internetowa”) oraz
podczas Twojego udziału w loterii „Po prostu wygraj” („Loteria”).

2.

Administratorem danych osobowych uczestników Loterii („Uczestnik”) jest POS Media Poland Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (02- 017), Al. Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045938. Dane
kontaktowe e-mail: loteria@pos-media.pl, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 123A, 02017 Warszawa („Organizator”).

3.

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości
zamieszkania (a także adresu, w przypadku zwycięzców Loterii lub złożenia reklamacji) będą
przetwarzane:
a)

w celu umożliwienia wzięcia udziału w Loterii, organizacji Loterii, wyłonienia Zwycięzców,
poinformowania o wynikach Loterii na Stronie Internetowej i przekazania Zwycięzcy Nagrody
(art. 6 ust.1 lit. f RODO);

b)

w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, w szczególności
obowiązków podatkowych (art. 6 lit. c RODO);

c)

w związku z obsługą ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1) Dane osobowe mogą być udostępniane spółce będącej właścicielem marki Tymbark Po prostu,
na rzecz której organizowana jest loteria, tj. Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach,
ul. Legionów 37. 34-100 Wadowice, a także podmiotom uprawnionym do otrzymania danych
osobowych Uczestników na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Loterii, a dane osobowe Zwycięzcy
przez czas do odbioru Nagrody oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą powstać z
tytułu udziału w Loterii. Dane osobowe zwycięzców Loterii mogą być przechowywane przez okres
dłuższy,
jeżeli
wymagają
tego
obowiązujące
przepisy
prawa
w zakresie przechowywania dokumentacji. Dane w związku z ich przetwarzaniem w celach
marketingowych będą przechowywane przez okres ich przydatności, najdłużej zaś do czasu
cofnięcia zgody.
5.

Uczestnicy mają prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;

6.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Loterii.

8.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu realizacji praw, o których
mowa w pkt 5 powyżej prosimy o kontakt na adres e-mail: info@pos-media.pl lub listownie na adres
siedziby Organizatora.

POLITYKA COOKIES
1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące
Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego
lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego,
bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera
nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy
identyfikator.
Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript,
które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami ze Stroną
Internetową, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić
określone funkcje na naszej witrynie.
2. Jak korzystamy z plików cookie
Korzystamy z plików cookie w różnych celach. Administrujemy Stroną Internetową i zapewniamy jej
prawidłowe funkcjonowanie za pomocą plików cookie.
Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze
lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu
zamknięcia przeglądarki).
Nasza witryna korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:
•

Niezbędne pliki cookie. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu
zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem, udostępnienia
formularza. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, których
wykorzystanie jest niezbędne.

•

Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać
w celu oceny wydajności Strony Internetowej, w tym w ramach działań analitycznych mających
na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem Strony Internetowej.

3. Ustawienia i usuwanie plików cookie
W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie
lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz
o tym poinformowany/poinformowana.
Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich
funkcji Strony Internetowej.
Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub
uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek
internetowych
•

Firefox1

•

Chrome2

•

Internet Explorer3

Hiperłącze do: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie i
wy%C5%82%C4%85czanie obs%C5%82ugi ciasteczek
2 Hiperłącze do: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
3 Hiperłącze do: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies#ie=ie-11
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•

Opera4

•

Safari5

Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clearcookies-installed.html która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w swojej
przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje
na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie.
Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność
witryny.
Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych
wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą
ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania
zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję
„Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików
cookie lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje
dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej
stronie internetowej.
4. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Strony Internetowej podlegają logowaniu w
warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną
Internetową.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy
przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik,
5. informacje o przeglądarce Użytkownika,
6. informacje o adresie IP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla
celów administrowania serwerem.
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Hiperłącze do: https://help.opera.com/pl/Windows/12.10/pl/cookies.html
Hiperłącze do: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

