POLITYKA PRYWATNOŚCI
Organizator konkursu „Milko na drogę” (Konkurs) dokłada wszelkich starań, aby dotyczące
Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument
wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji
o uczestnikach konkursu, rejestrujących się na stronie www.MilkoNaDroge.pl (Serwis).
Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia sposobu wykorzystania
Państwa danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Streamline Polska 2
Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
(Administrator).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa).
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie
następuje:
a) w celach marketingowych: wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród
i rozpatrzenia reklamacji, a także retargettingu reklam dotyczących Konkursu
w internetowych sieciach reklamowych;
b) w celach analitycznych związanych ze sposobem korzystania z Serwisu;
c) w celu wynikających bezpośrednio z przepisów prawa (podatkowych i księgowych)
związanych z administracją Konkursem.
4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
6. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania
uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z
Administratorem, adres email: admin@milkonadroge.pl
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub
ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się
one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (chyba, że dalsze
przetwarzanie danych wymagane jest przez przepisy księgowe lub podatkowe).
7. W celu realizacji zapisów ust. 6 należy skontaktować się z Administratorem.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu
informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych oraz ze
względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
9. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisu do celów
badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania
zgody od użytkowników serwisów na wykorzystanie danych do celów wskazanych w
niniejszym ustępie.
10. Użytkownicy Serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych,
które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o
udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora.
11. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności
są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora.
Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację
dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę
(Użytkownik) 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.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają
ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w
sieciach reklamowych.
5. W ramach korzystania ze strony internetowej 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 wylogowania, opuszczenia 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.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także

automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe do wyświetlenia reklam
dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą
zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.
10. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych
usług w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości
czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z
zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

GOOGLE ANALYTICS
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną
internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych
usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą
podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy
przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
e) informacje o przeglądarce użytkownika,
f)

informacje o adresie IP Użytkownika.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stronami
internetowymi Serwisu.

