POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Uwagi na temat ochrony danych osobowych
Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi
Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa
oczywista. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
w tym danych osobowych podawanych przez uczestników loterii promocyjnej „Tylko Ty
wiesz czego chcesz” (dalej: „Loteria”), której regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.princepolo.pl (dalej: „Regulamin”).
Zakres danych osobowych, o których podanie uczestnik Loterii może zostać poproszony
oraz sposób ich podawania i zbierania określa Regulamin. Administratorem danych
osobowych podawanych przez uczestników Loterii jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 13098.
Dane osobowe mogą zostać powierzone przez IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. innym
podmiotom wyłącznie dla celów realizacji nagrody w Loterii. Przetwarzanie danych
osobowych następuje po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez uczestnika Loterii. W tym
celu, na każdym etapie Loterii, na którym wymagane jest podanie danych osobowych,
uczestnik jest informowany o możliwości dobrowolnego wyrażenia swojej zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Informujemy, iż każdy uczestnik, którego dane
osobowe są przetwarzane uprawniony jest do dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ma możliwość ich poprawiania i aktualizacji. Poprawienie danych osobowych może
nastąpić przez pocztę zwykłą (IQ Marketing Poland Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17,
02-954 Warszawa) lub przez formularz kontaktowy na stronie www.princepolo.pl.
Anonimowość przeglądania witryny
Można odwiedzać niniejszą witrynę bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości
oraz podawania swoich danych osobowych. W trakcie przeglądania zawartości witryny
odbierane są tylko dane operatora usług internetowych, strona, z której nastąpiło
przekierowanie na niniejszą witrynę oraz poszczególne podstrony, które są odwiedzane na
naszej witrynie.
Odwołanie zgody w dowolnym momencie
W każdym momencie uczestnik Loterii może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych. Odwołanie zgody może zostać wysłane do Organizatora pocztą zwykłą
(IQ Marketing Poland Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa) lub przez
formularz kontaktowy na stronie www.princepolo.pl. Odwołanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przed wydaniem nagrody jest równoznaczne z utratą przez uczestnika
prawa do nagrody w Loterii.

