Polityka prywatności
obowiązująca na stronie internetowej: https://www.bociannaturalnieowocowy.pl
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz działając w trosce o ochronę danych osobowych
użytkowników witryny internetowej działającej pod adresem https://www.bociannaturalnieowocowy.pl
(dalej: ,,Strona”) wprowadzamy niniejszą Politykę Prywatności. W związku z tym informujemy Cię, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polmos Bielsko-Biała Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bielsko-Białej (43-316), przy ul. Karpackiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS:
0000038866, NIP: 5470048857, BDO: 000012003 o kapitale zakładowym 31.700.000,00 zł (opłaconym
w całości) (dalej: ,,Administrator”). W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących
przetwarzania danych osobowych na Stronie prosimy o kontakt na następujące dane:
bociannaturalnie@hacketthamilton.com.
Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby fizycznej, tj. m.in.
imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, wiek. W naszym przypadku przetwarzamy dane w
następującym zakresie:
a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie naszego uzasadnionego interesu – w zakresie danych
dotyczących Twojego wieku, tak aby zweryfikować czy jesteś pełnoletni i czy możesz wziąć udział
w konkursie,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – w zakresie Twojego
imienia, nazwiska, miasta, z którego pochodzisz, adresu e-mail oraz numeru telefonu, tak aby
dokonać poprawnej rejestracji Twojego zgłoszenia konkursowego i umożliwienia Ci
rywalizowania o nagrodę w konkursie.
Dane osobowe Zwycięzców konkursu „BOCIAN NATURALNIE OWOCOWY” obejmują oprócz tych
wymienionych powyżej w lit a) i b) również numer PESEL, celem rozliczenia podatku dochodowego od
wygranej w konkursie – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz do
tego abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i wydać Ci nagrodę, gdy wygrasz. Przekazane przez Ciebie
dane osobowe przetwarzamy z poszanowaniem przysługujących Ci praw i z poszanowaniem Twojej
wolności. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych także w celu otrzymywania od nas na
swój adres e-mail, który nam przekazałeś, informacji marketingowych o naszych produktach i usługach,
to możesz odwołać tak udzieloną zgodę w każdym czasie. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i
wskażesz, że nie chcesz już otrzymywać takich informacji.
Aby zrealizować konkurs korzystamy ze wsparcia innych firm. I tak, aby przeprowadzić konkurs i wyłonić
zwycięzców możemy przekazać Twoje dane następującym podmiotom:
 HACKETT HAMILTON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 19A jako
organizatorowi konkursu,
 firmie księgowej,
 Poczcie Polskiej S.A. lub podmiotom kurierskim.
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Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państwa spoza Unii Europejskiej lub do
organizacji międzynarodowej. Nie będą one także podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu
przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez Administratora przez czas trwania Konkursu,
wyboru Zwycięzców oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celu realizacji uprawnień
o charakterze ciągłym (licencje do zdjęć i opisów) albo do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo do:
1. uzyskania informacji, o tym czy przetwarzamy Twoje dane,
2. dostępu do swoich danych osobowych, np. możesz poprosić o ich kopię, a także uzyskać
informację na temat szczegółowego sposobu i celu ich przetwarzania a także źródle ich
pochodzenia,
3. żądania sprostowania lub poprawienia danych, jeśli są nieprawidłowe,
4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jednak
przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami prawa, to możemy nie uwzględnić Twojej
prośby. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, to przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych,
5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, to
masz prawo wycofania tej zgody, jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych
osobowych przed cofnięciem tej zgody.
Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób sprzeczny obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności z RODO, to przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Integralną częścią niniejszej Polityki Prywatności jest Polityka Cookies, o której piszemy poniżej.
Mamy nadzieję, że jasno przedstawiliśmy wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Zalecamy przeczytanie także naszej Polityki Prywatności. Jeśli masz do niej jakiekolwiek
uwagi, lub pytania co do sposobu, w jaki wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje, to skontaktuj się
z nami.
Polityka Cookies
1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
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5.

6.

7.

8.
9.

a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania przez niego ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają
ze Strony.
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia przez niego
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, 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 itp.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na Stronie.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest np. w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
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