ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA STRONIE INTERNETOWEJ AKCJI „Z NAMI POMAGASZ OD KUCHNI”
1.

Dla Akcji prowadzona jest strona internetowa pod adresem www.pomagaszodkuchni.pl

2.

Dane użytkowników, którzy jedynie kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego
na stronie są przetwarzane w celu w celu kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dlatego, że mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby
odpowiadać na przesyłane do nas wiadomości.

3.

Zbieramy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z ww. strony, w tym Twój numer IP oraz
informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), jeżeli wyrazisz
zgodę na używanie plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane
w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki plikom cookies możemy:
a. lepiej prezentować Tobie nasze treści – sprawdzamy, jakie komunikaty z naszej strony były już Tobie
prezentowane, aby ich nie powtarzać oraz prezentować treści, które bardziej pasują do Twoich
zainteresowań;
b. dbać o sprawne oraz bezpieczne działanie naszej strony – zabezpieczamy ją np. przed działaniem
robotów (programów, które automatycznie badają zawartości naszej strony);
c. sprawdzać statystyki dotyczące korzystania z naszej strony – budujemy zbiorcze, anonimowe
statystyki odwiedzin i działań w naszym serwisie.
Niektóre podstrony oraz inne środki komunikacji z klientami i innymi osobami, które korzystają z naszej
strony mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”).
„Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia,
na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony,
czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny
efektywności naszej strony.

4.

Współpracujemy z firmami partnerskimi (w tym marketingowymi), które mogą umieszczać na Twoim
urządzeniu pliki cookies (są to tak zwane cookies podmiotów trzech, ang. third-party cookies). Podmioty
te mogą zbierać informacje o Twojej aktywności na naszej stronie,

5.

W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając
odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:
a. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
b. dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-orallow-cookies,
c. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10microsoft-edge-and-privacy,
d. dla
przeglądarki
Google
Chrome
pod
adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,
e. dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/,
f. dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

6.

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików
cookies zbieramy na podstawie Twojego zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych, przetwarzamy
również w celach marketingowych dlatego, że mamy w tym prawnie uzasadniony interes, określony
wyraźnie w przepisach ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (motyw 47 RODO). Cele
marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą
Cię zainteresować.

7.

Dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej strony (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane
przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś naszym
klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś
korzystać z naszych usług), chyba że wcześniej wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w
celach marketingowych lub samodzielnie usuniesz informacje zapisane w plikach cookies na Twoim
urządzeniu. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy promować nasze produkty i usługi,

prezentować Tobie oferty oraz promocje dopasowane do Twoich zainteresowań, a także zapewnić Ci
korzystanie z naszej strony w możliwie najłatwiejszy oraz najbardziej bezpieczny i przystępny sposób.
Dane związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego
przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na Twoje pytania; po tym
okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do
czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż 5 lat.
8.

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju
i ulepszania naszej oferty. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:
a. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące
do prowadzenia naszej strony;
W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach
obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą
zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje
dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

9.

Zasady korzystania przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych zostały już
określone powyżej.

