Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem I kto smakuje, ten rymuje!
prowadzonego w zakresie strony laciate.pl (dalej: “Serwis Internetowy”) jest Change/Serviceplan Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa
poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Change/Serviceplan Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie pod adresem e-mail: iod@changeserviceplan.pl
3. Powierzenie danych osobowych uczestników Konkursu nastąpi w zakresie niezbędnym do wzięcia
udziału w Konkursie oraz dostarczenia ewentulanej Nagrody.
4. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tylko w celu i
zakresie niezbędnym dla realizacji obsługi Konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać
przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu w Serwisie,
imię autora lub pseudonim, adres email autora. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody
obejmują także imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagród.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu
Konkursu przez Uczestnika.
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz
przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych
wynikającego z przepisów prawa.
8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z
upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.
9. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w
związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali
Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji
podatkowej).
10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w
celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
12. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka plików cookies
1.

Cookies to małe pliki składające się z liter i cyfr, pobrane do urządzenia podczas korzystania ze strony
internetowej.

2.

Używamy plików cookies w zakresie Serwisu internetowego, aby uczynić korzystanie z niego
funkcjonalnym i przyjaznym dla użytkownika. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia
statystyk oraz weryfikacji sposobu korzystania z Serwisu internetowego

3.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych
plików:
a) sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia Portalu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej);
b) stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące
rodzaje:
a) niezbędne do działania usługi - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające
pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; pliki służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
b) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
i aplikacji;
c) funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
d) reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań;
e) statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących portalu internetowego

5.

Ustawienia w przeglądarkach internetowych są zwykle zaprogramowane w ten sposób, że domyślnie
akceptują pliki cookies, ale można je łatwo dostosować poprzez ich zmianę. Jeśli zdecydujesz się na
wyłączenie plików cookies w przeglądarce, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich
funkcjonalności oferowanych przez Serwis internetowy. Więcej informacji o ustawieniach cookies w
poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach samych przeglądarek w tym między
innymi:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
d) Opera.

6. 6. Informacje w zakresie plików cookies możesz znaleźć np. pod adresem
wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

