Polityka Prywatności zgodna z RODO
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki
użytkownik wyraził zgodę.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 p. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) w celu organizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego i wydania Nagród.
W każdej chwili użytkownik ma prawo do wglądu, aktualizacji oraz całkowitego usunięcia
swoich danych osobowych. Może to zrobić korzystając z pomocy Administratora.
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest MK GROUP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 342,
60-689 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000347863, NIP: 9721209108, REGON: 301350253,
Administrator.
Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach
poszczególnych Usług mogą być również Wybrani Partnerzy.
2. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie prośby i zapytania mogą być zgłaszane:
a. pisemnie na adres Administratora (adres: MK GROUP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Obornicka 342, 60-689 Poznań),
b. za pośrednictwem wiadomości email, wysłanej na adres biuro@mk-group.com.pl.
3. POCHODZENIE DANYCH
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego i wydania Nagród.
4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W celu organizacji Konkursu, w tym:
a. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego niezbędne jest podanie: imienia,
nazwiska adresu email;
b. wydania Nagród niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska adresu email, adresu
korespondencyjnego, numeru telefonu.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizację zadań.
Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np.
ze względów podatkowych czy rachunkowych.
5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu
wykonania obowiązków Organizatora związanych z Konkursem, w szczególności:
a. kontaktu pomiędzy stronami,
b. przyjmowania sugestii,
c. rozpatrywania reklamacji,
d. rozwiązywania problemów technicznych.
6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz wybranych
partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów. Przetwarzanie danych osobowych przez
partnerów technologicznych witryny www.discoyazda.pl odbywa się na podstawie umowy
zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich
pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom
Celnym i Skarbowym etc.). Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy, także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe
klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską
zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 1 miesiąca od zakończenia
konkursu lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po
takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi
danych i w stosunku do niego.
8. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE
Dane osobowe są nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – w tym poprzez
profilowanie.
9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Każdy użytkownik ma prawo do:
a. dostępu do własnych danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
10. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do
wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego,
którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
11. PLIKI COOKIE (TZW. "CIASTECZKA")
a. Serwis korzysta z plików cookies.

b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
i. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
ii. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
ponownie wpisywać loginu i hasła;
iii. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu
dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w
szczególności sieci Google.
e. W ramach Serwisu 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.
f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików
cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usuniecie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą ̨ wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem
Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać
zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics
j. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w
szczególności sieć Google, 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.

k. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez
sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać ́ i edytować ́
informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
l. Logi serwera.
i. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają
logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane
wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług
hostingowych.
ii. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1. czas nadejścia zapytania,
2. czas wysłania odpowiedzi,
3. nazwę stacji klienta–identyfikacja realizowana przez
protokół HTTP,
4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji
transakcji HTTP,
5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez
użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
6. informacje o przeglądarce użytkownika,
7. informacje o adresie IP.
m. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
i. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może
zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić
korzystanie ze stron www.
ii. W celu zarzadzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej
przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z
instrukcjami:
1. Internet Explorer
2. Chrome
3. Safari
4. Firefox
5. Opera
6. Android
7. Safari (iOS)
8. Windows Phone
9. Blackberry

