Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz
wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej contiuhp.pl

§1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
1. Administrator 1 – PLEJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sielecka 35, 00-738
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000338644,
o kapitale zakładowym w wysokości 57.000 zł, NIP: 113-277-83-98, REGON: 142037355
2. Administrator 2 - Continental Opony Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.
Żwirki i Wigury 16 C, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy 0000067346, NIP: 526-16-50-001,
kapitał zakładowy 34 050 000 PLN
3. Cookies - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu
Użytkownika
4. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
technologii
5. RODO - 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr
119, str. 1, dalej jako: „RODO”
6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: contiuhp.pl
7. Użytkownik – osoba, która korzysta ze Serwisu
8. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem
którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

§2
Przetwarzanie danych w związku z wysyłaniem wiadomości na adres mailowy podany w
Serwisie
1. W przypadku pytań związanych z działaniem Serwisu Użytkownik może skontaktować
się z Administratorem 1 poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres
mailowy: konkurs.continental@plej.pl.
2. Dane osobowe w wiadomości mail będą przetwarzane przez Administratora 1 w celu
skontaktowania się z Użytkownikiem i odpowiedzi na jego wiadomość na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. Dane osobowe Użytkowników wysyłających wiadomość elektroniczną będą
przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do odpowiedzi na pytania zgłoszone
przez Użytkowników.
4. Administrator 1 nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
trzecim.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu
na jego szczególną sytuację.
6. Z inspektorem ochrony danych Organizatora można skontaktować się pod e-mail lub
listownie:
- e-mail: iod@plej.pl,
- adres pocztowy: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.
7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl)
8. Administrator 1 nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. państw trzecich
(tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).

§3
Pliki Cookies
1. Pliki Cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w
komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Niektóre z nich są
przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji, tzw. pliki
cookies sesyjne. Istnieją też pliki cookies, które pozostają w pamięci urządzenia
końcowego umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Serwisie, są to tzw.
pliki cookies stałe. Użytkownik może je w każdej chwili usunąć cookies, jeśli używana
przeglądarka daje taką możliwość.
2. W ramach Serwis wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
a) cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia przez Administratora 2
statystyk dla Serwisu; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google
Analytics
można
znaleźć
pod
adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
b) cookies Facebook Pixel - pozwala Administratorowi 1 mierzyć skuteczność
reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w
Serwisie.; dokładny sposób działania można znaleźć pod adresem: https://plpl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 ,
3. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanych
powyżej celach, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej
przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie
wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je
ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o
odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może
spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
5. Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające
funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób
możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

