POLITYKA PRYWATNOŚCI
W celu zapewniania Państwu poczucia bezpieczeństwa wdrożyliśmy niniejszą politykę prywatności,
która określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników i Laureatów niniejszej loterii
promocyjnej (dalej: „Loteria”), której Organizatorem jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-303
Łódź) przy ulicy Konstantynowskiej 34/116 (REGON: 380723126, NIP: 7272832066), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770 (dalej: „Organizator”),
a także zasady zbierania informacji o Użytkowniku przez pliki cookies.
Administratorem danych osobowych uczestników Loterii, jak i podmiotem odpowiedzialnym za
przetwarzanie i gromadzenie innych danych o charakterze nieosobowym pozostawionych na stronie
internetowej, jest Organizator.
Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi to dla nas priorytet, wszelkie dane oraz
informacje zebrane przez stronę Loterii, są z nami bezpieczne.
Informujemy, że wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem, poprzez
formularze zamieszczone na stronie.
W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem niniejszej Loterii (zgłoszenia Uczestników, weryfikacja, wydanie nagród, ogłoszenie listy
zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji). Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw.
RODO).
Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji elektronicznej, które podali Państwo w formularzu
w zakładce „KONTAKT”, są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytanie.
Jakie dane osobowe gromadzimy?
Stronę internetową mogą Państwo przeglądać bez konieczności ujawniania swojej tożsamości, gdyż
stosowane pliki cookies nie zbierają danych identyfikujących konkretnego użytkownika.
Strona internetowa umożliwia dokonanie zgłoszenia do Loterii. O podanie swoich danych osobowych
zostaną Państwo poproszeni dopiero na tym etapie, poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego,
o którym mowa w Regulaminie Loterii. W formularzu należy uzupełnić następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail.
Każdorazowo wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
z zastrzeżeniem, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym uniemożliwi wydanie nagrody w Loterii.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przechowujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb i realizacji
zobowiązań, jak również wypełnienia nałożonych na nas wymagań określonych przepisami prawa. Po tym
okresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów.
W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?
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Zgromadzone za pośrednictwem strony Loterii dane osobowe, chronione są przed nieuprawnionym
dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia
danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Zapewniamy poufność i
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Ochrona obejmuje również ograniczony dostęp do Państwa
danych osobowych, tylko dla upoważnionych pracowników Organizatora, firm zewnętrznych realizujących
wysyłki nagród oraz osób obsługujących serwer od strony informatycznej.
Wszycy pracownicy i podmioty gospodarcze mający dostęp do Państwa danych osobowych są zobowiązani
do przestrzegania obowiązujących u administartorów Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz
przepisów o ochronie danych osobowych.
Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą?
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie.
Informujemy, że żądanie usunięcia danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.
Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to pliki, które identyfikują oprogramowanie, jakim się Państwo posługują, dostosowują witrynę
do indywidualnych preferencji użytkownika, jak również służą do celów analitycznych, statystycznych
i badawczych. Dzięki zagnieżdżeniu plików cookies w Państwa przeglądarce, widok i funkcjonalność strony
Loterii zostaną dostosowane do urządzenia, z którego aktualnie Państwo korzystają.
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