Polityka prywatności konkursu “Wygraj trening z Qczajem”
§ 1 Zasady ogólne
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Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych
osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.nano-zabka.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna która za po pośrednictwem Strony Internetowej dokona zgłoszenia
pracy w konkursie lub skorzysta z formularza kontaktowego.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia konkursowego lub skorzystanie z
formularza kontaktowego.
Osoby, które zgłaszają pracę w konkursie lub korzystają z formularza kontaktowego proszone są o podanie
danych niezbędnych do zgłoszenia udziału lub skontaktowania się z Administratorem. W celu ułatwienia
obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie
dane można w każdym czasie usunąć.
Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny,
rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP
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Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” - tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez
Żabka Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę
Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z
której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Żabka Polska Sp.
z o.o. usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową.
Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie
Internetowej.
Żabka Polska Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane
informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
Użytkowników;
b) cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania.
Żabka Polska Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w
szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
Żabka Polska Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
b) prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Żabka Polska Sp. z o.o., za
pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
z siedzibą w USA);
c) popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com
(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą
w Irlandii);
d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia
internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w
USA);
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e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin (lub inny dostępny na serwisie) za pośrednictwem
serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą
drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają
możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z
tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają
plików cookies.
Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie
stosowania plików cookies:
przeglądarka Internet Explorer
przeglądarka Mozilla Firefox
przeglądarka Chrome
przeglądarka Safari
przeglądarka Opera

§ 3 Pytania i zastrzeżenia
1.
2.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres email iod@zabka.pl
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony
internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.nanozabka.pl

§ 4 Zmiany polityki prywatności
1.

2.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku
aktualizacji Polityki Prywatności Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej
informacji na Stronie Internetowej.
Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 5.01.2022 r.

