POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem
strony
1000zlotychpomyslow.pl
jest
GREY
WORLDWIDE
WARSZAWA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,ul. Prosta 51, 00-838
Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego numer KRS 0000028235, 0 o kapitale zakładowym w
wysokości 180.800,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy
osiemset złotych), (dalej: „Administrator”), działający na zlecenie
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950
Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe
pod numerem KRS 0000025237 (dalej: „mBank”).
2. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych
odbywa się 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, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
3. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu
ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną
modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.
4. Dostęp
do
danych
osobowych
użytkowników
strony
internetowej 1000zlotychpomyslow.pl,
mają
wyłącznie
osoby
posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Osoby te są
zobowiązane do zachowania w poufności informacji dotyczących
danych osobowych i w razie niedopełnienia obowiązków podlegają
odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej.
5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione
podmiotom z Grupy Kapitałowej mBank S.A. oraz partnerom akcji
promocyjnych mBank S.A., jak również podmiotom współpracującym
z mBankiem jedynie w sytuacji, gdy uprzednio wyrażą oni na to swoją
zgodę oraz wyłącznie dla celów wskazanych w zgodzie. Lista
podmiotów należących do Grupy Kapitałowej mBank S.A. jest
dostępna na stronie internetowej: www.mbank.pl
6. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzone do przetwarzania
podmiotowi trzeciemu tj. DCN Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Goworowskiej 6b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000182915, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług o
numerze identyfikacyjnym NIP 118-14-33-185, REGON 014932320,

kapitał zakładowy 50.000 PLN,
związanym z Organizatorem
odpowiednią umową, w celach takich samych w jakich były zbierane.
Odbiorcą danych mogą być także pracownicy i współpracownicy
Administratora, osoby upoważnione przez zwycięzcę, podmioty
przetwarzające dane na zlecenie w imieniu administratora oraz
podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie
będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu przeprowadzania
konkursu 1000zlotychpomysłów.pl
8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania i prawo do żądania
zaprzestania przetwarzania tych danych. Usunięcie lub żądanie
usunięcia danych osobowych przed zakończeniem Konkursu oznacza
wyłączenie Uczestnika z udziału w nim. Uczestnik ma także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych
osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,
do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Uczestnik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności,
historii transakcji).
9. Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane, w zależności,
który okres będzie dłuższy: a/ zrealizowania celu, w jakim były
zbierane i przetwarzane, tj. do momentu zakończenia
poszczególnego konkursu tj. wybrania laureatów, b/ upływu okresu
zgłaszania reklamacji przez uczestników, określonych w regulaminie
konkursu lub przepisów prawa, w tym dot. konsumentów, c/ w
przypadku laureatów, którzy otrzymali nagrody, przez okres jaki jest
niezbędny do przekazania nagrody i upływu okresu zgłaszania
reklamacji określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa,
w tym dotyczących konsumentów albo do upływu okresu
wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
10.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
Uczestnik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, email iod@grey.com
11.W przypadku stwierdzenia, ze dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora w sposób nieprawidłowy, Uczestnik ma prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym
1000zlotychpomyslow.pl („Polityka cookies”)
Serwis internetowy może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”).
Cookies to pliki zawierające różne informacje, które są zapisywane na
Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies
umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników.
Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron
serwisu, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na
pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej
grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i
ulepszać serwis internetowy tak aby korzystanie z nich było jeszcze
łatwiejsze i wygodniejsze.
I. Rodzaje plików cookies
W serwisie stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
•

Pliki cookies analityczne - te pliki cookies zbierają informacje o tym w
jaki sposób korzystasz ze strony internetowej np. jakie podstrony
odwiedzasz najczęściej i czy podczas ich odwiedzania pojawiają się
błędy, możemy również sprawdzać źródła ruchu - kierunki
przekierowania. Ten rodzaj cookies nie zbiera informacji
pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać
adresy IP urządzenia, z którego korzystasz ze strony internetowej.
Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą jedynie do
doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, dostosowania
działań strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowania
wyświetlania reklam np. aby zapobiegać wielokrotnemu wyświetlaniu
tej samej reklamy. Możemy również dokonywać pomiaru
skuteczności reklam.

•

Pliki cookies reklamowe – Nasze pliki cookies oraz pliki cookies
dostawców zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści
dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane w
celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii
remarketingowych. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i
jakie aktywności na nich wykonałeś, a zebrane w ten sposób
informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

II. Jak długo pliki będą przechowywane?

Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe”
oraz „sesyjne”.
Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do
czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu
określonego w parametrach pliku cookies.
Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu
jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na
której zostały zamieszczone. Są to przede wszystkim pliki cookies
niezbędne.
Szczegółowe informacje o plikach używanych przez nas plikach cookies
oraz zaufanych partnerach znajdziesz poniżej.
Pliki cookies wykorzystywane przez podmioty współpracujące z mBankiem
(zwane dalej: „partnerami”) – Google Inc., Gemius SA – przez spółki Grupy
Kapitałowej mBank S.A. oraz inne podmioty trzecie legitymują się własną
polityką prywatności.

II. Możliwość wyłączenia plików cookies

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na
używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość
konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym
umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik
może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to
jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego
działania serwisu bądź serwisów internetowych mBanku.
Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek
informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików
cookies.
•

Google
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

•

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciaste
czka&r=0&as=s

•
•

Internet Explorer https://support.microsoft.com/plpl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

•

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się z
naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod następującym
adresem mailowym: iod@grey.com
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat plików cookies wejdź na
stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/

