POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przez spółkę pod firmą Brave Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A, 00-193
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000480650, posługującą się nadanym numerem NIP: 8371814706 oraz numerem REGON:
146921340 (dalej zwaną „Organizatorem Konkursu”), podawanych za pośrednictwem strony
internetowej www.koloroweboiska.pl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”) przez uczestników
konkursu (dalej zwanych „Uczestnikami Konkursu”) pod nazwą „Kolorowe Boiska” (dalej zwanego
„Konkursem”), którego regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej (dalej zwany
„Regulaminem”), a także podawanych przez osoby biorące udział w głosowaniu poprzez Stronę
Konkursową na najlepsze prace konkursowe.
Zakres danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu dla potrzeb Konkursu oraz
sposób ich podawania i zbierania określa Regulamin. Dane osobowe zbierane są w celach
uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu,
wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie
i rozpoznania reklamacji, uczestnictwa w głosowaniu poprzez Stronę Konkursową na najlepsze prace
konkursowe, a także w celu ich przekazania spółce pod firmą Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z
siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000060537, posługująca się nadanym numerem NIP: 818-14-33438 ] (dalej zwanej „Śnieżką”) w celu umożliwienia Snieżce marketingu bezpośredniego własnych
towarów, a także w celu przesyłania przez Snieżkę na podany adres poczty elektronicznej informacji
handlowych, o których mowa w art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej.
Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922).
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora Konkursu, ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania
informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w
godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora
Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą
elektroniczną, na adres e-mail Organizatora Konkursu: konkurs@koloroweboiska.pl, wpisując „dane
osobowe”, jako temat wiadomości.
Można odwiedzać Stronę Konkursową bez konieczności ujawniania swojej tożsamości oraz
podawania swoich danych osobowych.
Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Strony Konkursowej gromadzone są na dwa sposoby:
a.) informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych proszony
jest użytkownik Strony Konkursowej poprzez ich podanie w formularzach rejestracyjnych i
kontaktowych,
b.) informacje uzyskiwane podczas korzystania ze Strony Konkursowej – wśród nich mogą być:

(i) informacje w dziennikach serwerów – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak
żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania
odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ
systemu operacyjnego,
(ii) informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk
odwiedzin Strony Konkursowej,
(iii) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer,
czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik
łączy się z siecią,
(iv) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania
Strony Konkursowej.
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach
cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Konkursowej.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika Strony Konkursowej.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników
Strony Konkursowej.
Organizator Konkursu przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
a.) właściwego dopasowania Strony Konkursowej do potrzeb użytkowników,
b.) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
c.) tworzenia statystyk oglądalności Strony Konkursowej.
Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie
lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem
zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony Konkursowej.

