Polityka Prywatności i Cookies
Drogi Uczestniku, sprawdź w jaki sposób G3 s.c., czyli administrator Twoich danych osobowych, zbiera
je i przetwarza. Pamiętaj o prawach jakie Tobie przysługują.
W niniejszej Polityce Prywatności i Cookies opisujemy kwestie związane z korzystaniem ze strony
www.20latmamaija.pl.

1. Pliki Cookies
Dla Państwa wygody strona www.20latmamaija.pl, zwana dalej „Stroną”, używa plików Cookies i
podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach
statystycznych. Pliki Cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwis internetowy do
Twojego urządzenia.
Pamiętaj, że w Twojej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
Strona stosuje Cookies statystyczne i wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie
korzystania ze strony i jej ulepszania oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach
użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików
Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre
funkcje, np. zalogowanie się do Strony.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
1.1. Google Chrome:
Z menu przeglądarki należy wybrać: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji
„Prywatność” należy kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” znajdują się następujące
ustawienia plików Cookie:
•
•
•
•
•

Usuwanie plików Cookie,
Domyślne blokowanie plików Cookie,
Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

1.2. Internet Explorer
Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawia się poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
1.3. Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox:
„będzie używał ustawień użytkownika”. O używaniu Cookies decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji
Akceptuj ciasteczka.

1.4. Opera
Z menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O używaniu Cookies
decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
1.5. Safari
Z rozwijanego menu przeglądarki należy wybrać: Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

2. Dane osobowe
Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze szczególną starannością i przykładamy dużą wagę do
ochrony Twojej prywatności.
•
•
•

•

•
•

•

•

Twoje dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy jako Organizator (G3 s.c.) będący jednocześnie
Administratorem zbioru danych osobowych.
Kontakt w sprawie danych osobowych: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa; adres do
korespondencji e-mail daneosobowe@g3.com.pl.
Podając dobrowolnie swoje dane masz prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do zgody akceptacji w
dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich
przetwarzania może uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie nagród.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do
przeprowadzenia Promocji i nie będą przetwarzane w innych celach, nie będziemy również ich
używać do profilowania.
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie UE.
Twoje Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych sześciu miesięcy od
chwili zakończenia Promocji lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego
przez organy państwowe.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.).
Pamiętaj, że masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych.

Organizator konkursu:
G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa

