POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WRAZ Z REGULAMINEM USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(dalej również: „Polityka Prywatności”)
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Przemysław Dubrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LENIS Przemysław
Dubrzyński, adres miejsca wykonywania działalności: Warszawa 04-641 ul. Kosynierów 27, NIP:
9521486961 jest administratorem danych osobowych osób odwiedzających witrynę
www.wygrajPS5lubzwrotkasy.pl (dalej: „Użytkownicy”) jak również administratorem danych
osobowych osób biorących udział w promocji „Wygraj PS5 lub zwrot kasy” (dalej:
„Administrator”). Administrator jest także świadczącym usługę drogą elektroniczną, o której
mowa w niniejszej Polityce PrywatnośiW niniejszej Polityce Prywatności Administrator określił
zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników Witryny, którzy za jej pośrednictwem
mogą zapoznać się z zasadami promocji „Wygraj PS5 lub zwrot kasy”. Witryna
www.wygrajPS5lubzwrotkasy.pl w dalszej części Polityki Prywatności zwana jest „Witryną”.
2. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników, którzy przystąpili do
promocji „Wygraj PS5 lub zwrot kasy”, a związanych z udziałem w promocji, znajdują się w pkt
III. 4-12 Regulaminu promocji.
3. Informacje zawarte na Stronie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian nienaruszających praw konsumentów.
4. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników podmiotom nieuprawnionym, a w razie
wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów
prawa współpracuje z organami powołanymi do ścigania naruszeń. W celu dokładnego wyjaśnienia
stosowanych przez Administratora zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych
udostępnionych Administratorowi za pomocą Witryny, stworzona została niniejsza Polityka
Prywatności.
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w ramach usługi świadczonej
drogą elektroniczną oferowanej przez Witrynę. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. („UODO”) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
6. Warunki techniczne niezbędne do wyświetlenia i przeglądania Witryny: przeglądarka Internet
Explorer 9, Mozilla Firefox 3.0 lub nowsza, Google Chrome, Safari 3.0 lub nowsza skonfigurowane w sposób umożliwiający korzystanie z cookies, SSL; system operacyjny Microsoft
Windows XP lub nowszy, Mac OS X lub nowszy ew. inne o tożsamych parametrach.
II. JAK ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE I NA CZYM POLEGA
USŁUGA, KTÓRĄ ŚWIADCZY?
1. Dane osobowe Użytkowników Witryny są zbierane i przetwarzane w związku z usługą
świadczoną drogą elektroniczną polegającą na wyświetleniu treści Witryny w tym informacji o
Promocji, w szczególności zaś na umożliwieniu dostępu do Regulaminu Promocji. Dane
Użytkowników Witryny przetwarzane są wyłącznie przy pomocy plików cookie o charakterze
sesyjnym oraz narzędzia Google Analytics w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi
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tj. funkcjonowania Witryny - wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na
niniejszej Stronie i zapewnienia bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych i analitycznych.
Użytkownik może korzystać z usługi wielokrotnie w czasie dostępności Witryny w sieci Internet.
Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są
przetwarzane zgodnie z listą stosowania plików cookies, jednak nie dłużej niż do czasu
zamknięcia przeglądarki, wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika na ich gromadzenie,
wyczyszczenia zawartości plików cookies w przeglądarce bądź opuszczenia Witryny.
Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników Witryny są przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, która przewiduje zawieranie umów dot. świadczenia
usług drogą elektroniczną (podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Podstawą prawną przetwarzania
danych w celach statystycznych i analitycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google
Analytics, jest zgoda Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia Administratorowi adresu IP oraz
danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych przez Witrynę
na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie
podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Dodatkowo –
jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody – Strona gromadzi dodatkowe dane dotyczące
odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy
gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, używając narzędzi Google
Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.
Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych, co
pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny. W żadnym razie dane nie
zostaną wykorzystane w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, a Użytkownik
nie będzie podlegał profilowaniu.
Dane osobowe Użytkowników zbierane w związku z zapewnieniem funkcjonowania Witryny nie
będą przekazywane innym podmiotom. Dane Użytkowników, którzy wyrazili stosowną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z
wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google Marketing Platform przy wejściu na
Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki
przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami,
należy
zapoznać
się
z
następującym
dokumentem:
https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=pl&ref_topic=3528231
Dane
osobowe w powyższych przypadkach mogą być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w
państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że
dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak
stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach,
stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych
zgodnych z Decyzją Komisji 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych
klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym
dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek
od podmiotu, do którego dane są przekazywane. Ponadto, w przypadku wyrażenia dobrowolnej
zgody na przekazanie Twoich danych do podmiotów z grupy Google, które to podmioty
przetwarzają dane w USA lub przekazują je do USA, przekazanie danych do w/w podmiotów
może się wiązać z ewentualnym ryzykiem w postaci braku zapewnienia przez państwo, w którym
dane są przetwarzane odpowiednich zabezpieczeń, skutecznych środków ochrony prawnej oraz
egzekwowania praw, w tym ewentualnym ryzykiem uzyskania dostępu do danych przez organy
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amerykańskich władz publicznych, mogących je wykorzystywać w sposób nieodpowiadający
zasadzie proporcjonalności wynikającej z RODO, które to ryzyko możesz dobrowolnie
zaakceptować wyrażając zgodę na zagnieżdżenie tychże plików.
Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny
przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony
personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu
informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są
przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych
osobowych. Środki zabezpieczenia danych zostały dostosowane do wymagań RODO.
Uniemożliwienie przez Użytkownika zagnieżdżania przez Administratora plików sesyjnych może
spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu Witryny. Użytkownik uniemożliwiając gromadzenie
danych na potrzeby statystyki i analityki nie powinien spotkać się z żadną przeszkodą techniczną.
Witryna gromadzi następujące pliki GA:
_GA- plik cookie, gromadzący informacje o sposobie korzystania z witryny w celach
analitycznych- nie zbiera danych osobowych, samoczynnie wygasa w terminie 2 lat od
zamknięcia Witryny;
_GAT- plik cookie ograniczający gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano
zbyt wiele żądań użytkowników. Niektóre żądania użytkowników są blokowane, a wyniki
wyświetlane- nie zbiera danych osobowych; wygasa samoczynnie po upływie 1 minuty od
zamknięcia Witryny;
_GID- plik cookie, gromadzący informacje o pojedynczej wizycie użytkownika na stronienie zbiera danych osobowych; wygasa samoczynnie w ciągu 24 godzin od zamknięcia witryny
Jeśli Użytkownik chce samodzielnie kontrolować pobierane przez Witrynę pliki może to zrobić
samodzielnie w swojej przeglądarce np. zgodnie z niżej przedstawionym ścieżkami dostępu,
zależnymi od stosowanej przeglądarki (uwaga! wprowadzone uaktualnienia przeglądarek mogą
zmienić rozpisaną poniżej ścieżkę; poniższa informacja ma wyłącznie charakter pomocniczy):
A) Internet Explorer:

1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie
Internet Explorer.
2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego
położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić
na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.
B) Chrome:
1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies
C) Firefox:
1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu
Narzędzia) i wybierz Opcje.

2. Wybierz panel Prywatność.
3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii
użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
D) Opera:
1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz
Preferencje
2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie
wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.
III. REKLAMACJE, PYTANIA I WSPARCIE TECHNICZNE
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, świadczonych usług lub
wsparcia technicznego dla Użytkowników, Użytkownik może wysłać zapytanie bezpośrednio do
obsługi,
zajmującej
się
wsparciem
technicznym,
mailem
na
adres:
kontakt@wygrajPS5lubzwrotkasy.pl Zapytania Użytkowników, w tym reklamacje na działanie
Witryny, będą na bieżąco (najpóźniej w terminie 14 dni) rozpatrywane przez podmiot bezpośrednio
świadczący usługę – tj. Administratora. Odpowiedź na zapytanie (reklamację) zostanie przesłana za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej, z którego Użytkownik wysłał
wiadomość (reklamację).
Reklamacje dot. przebiegu Promocji mogą być składane wyłącznie w formie wskazanej w
Regulaminie.
IV. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM
1.

2.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może
żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo
do przenoszenia swoich danych, gdy są one przetwarzane na podstawie umowy w myśl art. 6 ust.
1 lit. b) RODO lub zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dodatkowo, w wypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych
osobowych, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, które odbyło się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane,
przysługuje skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r. Niniejsza Polityka
Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych
na administratora danych przez UODO oraz RODO, a równocześnie stanowi regulamin usługi
świadczonej drogą elektroniczną.

